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Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

bemyndigade regeringen chefen förbeslut den 28 augustiGenom 1997
Åsbrink, tillkalla särskildstatsrådetFinansdepartementet, att en

för regleraför analysera behovet lagstiftningutredare attatt av
inom detoch landstings möjligheter samverkakommuners att

utreda behovetområdet. Därvid utredaren skullefinansiella attangavs
föreslågällande regelverk och det behövsändringar i omav - -

förordnades dendetta. Med stöd bemyndigandetändringar i av
särskild utredare.generaldirektörenseptember 1997 Bo Jonsson25 som

Håkan Klahroktober förordnades departementsråden1997Den 14
Zelmin-Åberg sakkunniga biträda utredaren. Sammaoch Ema att som

Erixon,förordnades ekonomidirektören Lenadag expertersom
Catarinadepartementssekreterarenekonomie doktorn Lars Hömgren,

ochNilsson, förbundsjuristen LeifMolin, ekonomen Håkan Petersén
Christina Westerling.kammarrättsassessom

Thomasförordnadesoktober hovrättsassessom14 1997Den
i utredningen.Wetterlundh sekreteraresom

kommunalhar antagit UtredningenUtredningen namnet om
finansiell samverkan Fi 1997:11.

finans-Kommunalaöverlämnar härmed betänkandetUtredningen
förbund SOUl998:72.

slutfört.Utredningsuppdraget därmedär

majStockholm i 1998

Bo Jonsson
/Thomas Wetterlundh
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Sammanfattning

Uppdraget

Regeringen framhåller i utredningens direktiv ochkommunernasatt
effektiviseraslandstingens finansieringsverksamhet torde kunna

ytterligare samverkan underlättas. Enligt regeringen ärattgenom
befintliga associationsformer direkt kommunalinte anpassade för
finansieringsverksamhet och den finansiella lagstiftningen inte hellerär
särskilt utformad för fmansierings-kommunernas och landstingens
behov. Utredningen har därför fått i uppdrag utreda behovetatt av

gällande föreslåändringar i regelverk och det behövsom --
ändringar i detta. Enligt regeringen finns det skäl övervägaatt en
offentligrättslig form för kommunal finansiell samverkan.

Utgångspunkter

grund förredovisas de utgångspunkter ligger tillkapitel 10I som
värdetgällerutredningens överväganden och förslag. det allmäntNär

utgångspunkt finansie-finansiell samverkan det utredningensär attav
ringsverksamheten i kommuner landsting kan effektiviserasoch genom

fleraföljer stordriftsfördelar uppstårsamverkan. deDetta närav som
verksamhet.finansiellsig för samarbeta isluterparter attsamman

ökarupplåningMöjligheten erhålla förmånliga villkor vidatt om
marknadsfrekvens.krediter i volymer och med högrestörretas upp

högbibehållaDärtill kommer bättre möjligheter skaffa ochatt en
Såflera olika kreditinstrument.kompetens användasamt att typer av

haft reella möjlig-exempelvis endast de allra kommunernahar största
obligationer.hand anskaffa medelheter på utatt attegen genom ge

finansielloch landsting bör ha intresseKommuner attett av
kommunalfrivillighetsamverkan bygger på och principen om
samverkanisjälvstyrelse. kommuner och landsting deltarDe som
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ekonomiskakunna behålla till självbestämmande i sinmåste rätten
varjeförvaltning. finansiella iinnebär den verksamhetenDet att

kommun och landsting skall beslut fattas kommunensstyras av som av
innebärrespektive landstingets Principen frivillighetegna organ. om

skall möjligt bilda flera olika samverkansorganvidare det attatt vara
det möjligt bör överlåtas samverkandeoch det så långt åt deäratt

själva utforma ändamålsenligtsin samverkan på sätt.ettparterna att
det gäller intressen finns det anledning uppmärksammaNär statens

landstingensförhållandet kommunernas ochdet att merparten av
därmedochverksamhet på eller bärs nationellasättett annat avupp

väsentlig delstatliga intressen. och landstingKommuner utgör aven
intresseoffentliga sektorn och det ligger därmed iden attstatens

börför dem effektivisera sin verksamhet. Statens insatsunderlätta att
skapatill ändamålsenlig lagstiftningdock begränsas medatt en

förutsättningar för effektiv kommunal finansiell samverkan. Det ären
sigför avsiktutredningens utgångspunkt inte haratt attstaten engagera

medför risk förfinansiella samverkan påi kommunernas sättett som
någrastatsutgifter och inte heller kommerökade göraatt staten att

föråtaganden i sammanhanget. Ytterligare intresseekonomiska ett
medförenligasamverkan bedrivs under formerär ärstaten att som

stabilitet det finansiella har slutligenkravet på i Staten ettsystemet.
på deskapa förutsättningar för ökad konkurrensintresse attav

marknaderna.finansiella

kommunalförbundAlternativet

kommunalförbund kanEnligt direktiven skall utredningen överväga om
ochkommunerlämplig form för finansiell samverkan mellanvara en
detbehandlas kapitel kan konstateraslandsting. Frågan i ll. Det att

bedrivakommunalförbundlagstiftning möjligt imed gällande är att
finansierings-lagen 1992:1610sådan verksamhet i omsom anges

upplåning,bl.a.Kommunalförbund kan således sig åtverksamhet. ägna
förvaring värdepapper.betalningsförmedling ochkreditgivning, av

underheller ståskulle tillståndspliktig och inteVerksamheten inte vara
lagstiftningdet med gällandeFinansinspektionens tillsyn. Däremot är

dvs.bankrörelse,kommunalförbund bedrivamöjligt iinte att
behållningenkonto däri vilken det ingår inlåning på ärverksamhet

varsel.för med kortbestämd och tillgänglig insättarennominellt
kommunalförbundreglernadet gäller frågan huruvida ärNär om

särskiltfinns det anledningför finansiell samverkanändamålsenliga att
1998.kraft den januaride lagändringar trädde i 1uppmärksamma som
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de frågorflerafått starkare roll och förFörbundsordningen har aven
kande i ställetreglerades i lag gällertidigare avgörasattnumerasom

harförbundsmedlemmamasjälva. Bland gäller attannatparternaav
för hurfastställa ändamålsenliga reglersjälvamöjlighet att nya

bestämmaf°ar vidareanslutas till förbundet.medlemmar kan De
för ochförutsättningarnavid medlems utträdeförfarandet samten

Förbundsmed-upplösning.vid förbundets likvidation ochförfarandet
utformasjälvabetydande frihetdessutom fåttlemmarna har atten

skalldetKommunallagens enda kravorganisation.förbundets är att
förbunds-skallförsamling, vilken tillsättabeslutandefinnas enen

styrelse.
kommunalförbunden ochkompetensfördelningen mellanFrågan om

sammanhang.förevarandesärskilt intresse imedlemmarderas är av
ochintresset kommuneranledning erinrafinnsDet attatt om av

självbe-tillbehållavid samverkan skall kunnalandsting rättenäven
haKommunalförbundetsin ekonomiska förvaltning.stämmande i anses

förbundsmedlemmamauppgiftersköta deexklusiv kompetens att som
med-uppfattning innebärtill förbundet.överlämnat Dennahar att

sig medsysselsättabefogenhetför sig inte längre harlemmarna attvar
harUtredningenförbundet.har anförtrotts åtuppgifterde som
detdärvid funnitfram ochdenna uppfattning haranalyserat hur attväxt

bedrivalandsting kanvilken kommuner ochhelt klarlagt i måninte är
möjlighe-kommunalförbund de förlorarsamverkan ifinansiell utan att

rättstillämp-ekonomiska förvaltning. Sombesluta sinsjälvaten att om
detecken tyderfinns det emellertidutvecklatsningen har attsom

väljerändåoch landstingkommunerkompetens. De atttappar som
förbunds-måste ikommunalförbundfinansiell samverkan ibedriva

förbundet.ochmellan sigkompetensfördelningenordningen klart ange
bedrivaförförutsättningarnasagda följerdetAv attattovan

dekommunalförbund har förbättratssamverkan ifinansiell genom
Fråganjanuariträdde i kraft den 1998.1lagändringar omsom

samverkan måstefinansielllämplig form förkommunalförbund är en
reglerkommunallagensbakgrundemellertid bedömas även mot omav

påkravställer särskildaFinansiell verksamhetlaglighetsprövning. en
ochfattasBeslut måste kunnaändamålsenlig ledning.effektiv och

dessutomandra måstesnabbt. Kreditgivare ochverkställas motparter
iifrågasätts. Kravenfattade beslut integiltigheten ikunna utgå från att

sådanvidverksamhetfinansiellhänseenden högre viddessa änär
Kommunal-kommunalförbund.traditionellt bedrivs iverksamhet som

hinderavgörandedärförlaglighetsprövninglagens regler utgör ettom
kommunalförbund.samverkan ibedriva finansielleffektivtmot att
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Kommunala ñnansförbund

bakgrundMot det sagda föreslår utredningen form förav ovan en ny
kommunal finansiell samverkan. Denna benämns kommunala finans-
förbund och behandlas i kapitel Förslaget12. bygger i långa stycken
lagstiftningen för kommunalförbund. Finansförbundet såledesär en
offentligrättslig form för samverkan mellan kommuner och landsting
och förbundet självständig juridiskär med rätts-en person egen
kapacitet.

Samverkan i kommunala finansförbund bygger frivillighetpå och
principen kommunal självstyrelse. Lagstiftningen i dengenerellärom
meningen möjligheten bilda kommunala finansförbund inteatt att är
begränsad till visst förbund.antal Det inte obligatoriskt för någonett är
kommun eller något landsting delta i samverkan och varje förbundatt
kan ställa villkor för inträde och medverkan. följer detHärav ärattupp
möjligt vissa kommuner och landsting inträdevägra uteslutaatt samt att
dem inte längre uppfyller villkoren. Varje förbundsmedlem harsom en
ovillkorlig efter viss uppsägningstid finansförbundetlämnarätt att

utträde.genom
kommuner och landstingDe samverkar i kommunala finansför-som

bund skall behålla till självbestämmande i sin ekonomiskarätten
förvaltning. skallDenna beslut fattas självständigt ochstyras av som
med full handlingsfrihet kommunens respektive landstingetsav egna

Medlemskap i kommunal finansförbund inteinnebär såledesettorgan.
förbundsmedlemmama överlåter förbundet derasbeslutaatt överatt

ekonomiska förvaltning.
Kommunallagen i vissa delar tillämpning finansförbunden.påäger

gäller bl.a. fleraDet bestämmelser i fjärde kapitlet de förtroende-om
valda, femte kapitlet fullmäktige och åttonde kapitlet denom om
ekonomiska förvaltningen.

I varje kommunalt finansförbund skall det finnas förbundsord-en
ning, vilken fastställs förbundsmedlemmamas fullmäktigeför-av
samlingar samstämmiga beslut. Förbundsordningen förbun-ärgenom
dets grundläggande stadga och lagi vilka frågor den skallanges som
reglera. obligatoriskaDet innehållet vadi långa styckenmotsvarar som
gäller enligt 3 kap. 28 § KL förbundsordningen kommunalför-iom
bund. Därjämte kan förbundsmedlemmama självfallet reglera även

Ändringarandra frågor i förbundsordningen. i förbundsordningen får
inte ske på samstämmiga beslut i förbundsmed-sätt änannat genom
lemmamas fullmäktigeförsamlingar.

lagenI kommunala finansförbund endast vissaom anges
grundläggande drag i förbundens organisation. skall alltid finnasDet en
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förbundsfullmäktigeförsamlingbeslutande samt ett somorgan--
övrigtförbundsstyrelsen. Iverkställighet och förvaltningförsvarar -

vilka övrigabestämmaförbundsmedlemmamaöverlåts det att
fördelningengällerskall finnas. När detoch andranämnder organ som

vilka ärendende olika i lag iuppgifter mellan somangesorganenav
angivaför defatta beslut.förbundsfullmäktige skall Gemensamt

ellerprincipiell beskaffenhetdeärendekategoriema ärär att annarsav
löpandeHanteringen denförbundsmedlemmama.vikt förstörre avav

förbundsstyrelsen.anförtrosverksamheten
beaktats vidharregeringsformenBestämmelsen i kap. §l 7
till förbunds-för val ledamöter ochreglerutformningen ersättareavav

grundlagsbestämmelsenden nämndaEnligt utövasfullmäktige.
förbunds-församlingar. Varjevaldai kommunernabeslutanderätten av

medförbundsfullmäktigeidärför representeradskallmedlem vara
förbundsmed-ochledamot Dessaminst ersättare. utses avenen

ledamotValbar denfulhnäktigeförsamlingar och ärlemmamas är som
fullmäktigeförsamlingen.denieller ersättare egna

förbunds-iochledamöterFörbundsfullmäktige ersättareutser
antaltill detnämnder och andraoch i övrigastyrelsen angessomorgan

val tillvidvalbaraförbundsordningen. Kretseni är större änav
måsteförbundsstyrelsenskall ingå iförbundsfullmäktige. Den som

kräververksamhetenerfarenhetde insikter och denemellertid ha som
för uppdraget.övrigt lämpligioch även vara

f°arverksamhetvilkentydligtviktigt detDet är att somanges
för ibetydelsehar direktñnansförbund. Frågankommunalabedrivas i

det slagskyddsreglerskall underkastasförbundenvilken mån somav
fårfinansförbundKommunalafinansiella lagstiftningen.denfinns i

medel ilåna eget namn0 upp
företagoch derastill medlemmarnaförmedla krediterochlämna0

företagoch derasfrån medlemmarnalikvida medel kontoemotta0
företagoch derasmedlemmarnatillgångar åtförvalta0

och deras företag.medlemmarnarådgivning åtlämna0
fmansförbundensavgränsningenföreslagnadenMed av

förbundenunderkastaskälsaknas detverksamhetsområde att
storlek.visseller krav på kapitaltillsyntillståndskrav, av en

skuldersinabetalafinansförbund skall i första handKommunala
vilkaf°ar självaFörbundsmedlemmamatillgångar. avgöramed egna

exempelvisi formskall finnas i förbundet egettillgångar avsom
bärkommunalförbundgäller förmed vadlikhetkapital. I som

skulder.förbundetsförmedlemmarnaemellertid ytterstaett ansvar
förbundsmedlemmamaskallerforderliga tillgångar,Saknar förbundet

Medlemmarnasför fylla bristen.medel behövstill deskjuta attsom
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inbördes i förbundsordningen. förbundsordningenIansvar anges anges
vidare i vilken mån och efter vilka grunder medlemmarna skyldigaär

betala förbundets skulder direkt till borgenärema.att bör principDet i
möjligt lika långtgåendeatt vidett ärvara ange ansvar som som

exempelvis proprieborgen. Möjligheten för förbundsmedlemmamaen
på sig direkt för förbundets skulderatt ta begränsasett dockansvar av

allmänna kommunalrättsliga principer.
Reglerna redovisning och revision i kommunala ñnansförbundom

vad gäller för kommunermotsvarar och landsting. Lagensom
1997:614 kommunal redovisning bildar utgångspunkt förom
redovisningen. Bestämmelserna i lagen kompletteras med vad som

god redovisningssed enligt Rådet för kommunalutgör redovisning, som
bör kunna studera vad god sed inom den privata finansiellaärsom
sektorn. Kommunallagens regler revision gäller för kommu-ävenom
nala finansförbund, förtroendemannarevisionen förstärksmen genom
krav på auktoriserad revisor. Kommunala fmansförbunden omfattasen

balanskravet i kommunallagen.av
Beslut fattas kommunala finansförbund kan överklagas.intesom av

All finansiell verksamhet ställer krav på effektiv ochstora en
ändamålsenlig ledning verksamheten. följerDetta inte minstav av
förhållandena på kapitalmarknaden, där villkoren och förutsättningarna
ändras kontinuerligt och i snabb takt. Fattade beslut kunnamåste
verkställas snabbt och kreditgivare och andra kunnamåstemotparter
utgå från besluten står fast. Det därför inte tillrådligt medatt är en
ordning innebär besluten kan föremålbli för laglighetsprövningattsom
i domstol. Behovet regler för laglighetsprövning dessutom mindreärav

vid samverkan i kommunalförbund.än Detta följer varje enskildattav
förbundsmedlems ekonomiska förvaltning skall beslutstyras av som
fattas deni kommunen eller landstinget. beslut kanDessaegna
överklagas i sedvanlig ordning.

Offentlighet och sekretess

Enligt direktiven skall utredningen analysera offentlighetsprincipens
tillämpning kommunalpå finansiell samverkan och behovetöverväga

ytterligare sekretessregler. Frågan offentlighet och sekretessav om
behandlas i kapitel 13. självklaraDen utgångspunkten utredningenför

offentlighetsprincipen skallär gälla så långt det möjligt.att är
Inskränkningar i offentligheten får ske bara fördet nödvändigtnär är

skydda angelägna allmänna eller enskilda intressen.att
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tillsekretessSekrL innehåller regleri kap. 8 §Bestämmelsen 8 om
införsförhållanden. paragrafenekonomiskaskydd för enskilds I ett

kommunalafinansiell samverkan.stadgande för kommunal Isärskilt
affärs- ellerenskildsför uppgifterfmansförbund gäller sekretess om

lämnasdet klart uppgiften kandriftförhâllanden, inte står ut utanattom
igäller i företagskada.enskilde lider ekonomisk Detsammadenatt

rättsligtlandstingkommuner ochsamverkandevilka utövar ett
verksamhetbedriver sådaninflytande ochbestämmande avsessomsom

finansierings-lagen 1992:1610bankrörelselagen 987:6l7,i om
värdepappersrörelse.eller lagen 1991:981verksamhet om

skydd för dettillinnehåller regler sekretessSekretesslagen om
redan i sinkanBestämmelsernaekonomiska intressen.allmännas

samverkanfinansiellvid kommunalutformning tillämpasnuvarande
föreslås inte.lagändringoch någon

statsstödoch reglerkonkurrensrättEG:s om

förhållersamverkansformenföreslagnabehandlas hur denkapitel 14I
statsstöd.och reglerkonkurrensrätttillsig EG:s om

syftar tillochsig till företagkonkurrensregler riktarEG-fördragets
marknaden.denderas agerande påregleraatt gemensamma

vilkareglerna,omfattasfinansförbund kommerKommunala att av
förslagUtredningensverksamhet.beaktas i förbundensdärför måste

effekter.konkurrensbegränsandemedför sig inte någrai
hinderprincipielltnågotstatsstöd interegler mot attEG:s utgörom

Statsstöds-fmansförbund.bildar kommunalalandstingochkommuner
och i derasfinansförbundvid bildandetdock beaktasmåstereglerna av

verksamhet.

förslagenGenomförandet av

kapitelbehandlas iförslagutredningensgenomförandetFrågan avom
för detkostnaderökadeellermedför inte någraFörslagen15. nya

kommunerförmöjligheterinnebärFörslagenallmärma. tvärtom nya
finansiellaeffektivisera sinsamverkanlandstingoch att genom

följd.kostnaderverksamhet med lägre som
kraft den juli 1999.kunna träda i lbörFörslagen
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Författningsförslag

finansförbundkommunalatill lagFörslag om

bestämmelserInledande

fnansförbundKommunala

imedlemmarochfår bildalandstingoch§ Kommunerl vara
finansiellkommunalsamverkanfinansförbund förkommunala om

verksamhet.
ekonomiskasinhandsjälvförbundsmedlem harVarje om

kommunallagenföreskrivs ivadenlighet mediförvaltning som
1991:900.

finansförbund antagitsförbundsordningen harbildatEtt när2 § är av
itidpunktdeneller vidförbundsmedlemmarna angessomsenare

förbundsordningen.

verksamhetfinansiellKommunal

verksamhet:finansiellaföljandef°ar drivafinansförbund3 § Ett
medel,lånaräkningför uppegen

förbundsmedlemmamatill
kredit,förmedlaellera lämna

frågor,finansiellaochadministrativaråd ib lämna
räkningförbundsmedlemmamasför

finansiella tillgångar,förvalta derasa samt
medel konto.påderasb emotta

kommunalt företagsådantförbundsmedlem härMed ävenavses
i vilketoch1991:900kommunallagenkap. 16i §3 enavsessom

ellerkommunmedeller tillsammansförbundsmedlem, annanensam
inflytande.bestämmanderättsligtlandsting, utövar ettannat
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Ansvaret för förbundets skulder

4 § Om Finansförbundet saknar tillgångar för betala skuld,att ären
förbundsmedlemmama skyldiga fylla bristen.att

Varje förbundsmedlem skall skjuta till så del bristenstor av som
medlemmens andel i skulden efter de grundermot isvarar som anges

förbundsordning.en
förbundsordningenI skall i vilken mån och efter vilkaanges

grunder förbundsmedlem skyldig betala förbundetsär skulderatten
direkt till förbundets borgenärer.

örbundsfzllmâktige,F förbundsstyrelsen, nämnder och andra organ

Finansförbundet5 § I skall det beslutande församling finnassom
förbundsfullrnäktige.

6 § Förbundsfullmäktige skall tillsätta förbundsstyrelse.en

7 § Förbundsfullmäktige f°ar tillsätta de nämnder och andra organ som
styrelsen behövs för fullgörautöver Finansförbundets uppgifter.att

örbundsfizllmäktigesF uppgifter

8 § Förbundsfullmäktige beslutar i ärenden som avser
mål riktlinjeroch för verksamheten,
budget för verksamheten och andra viktiga ekonomiska frågor,
Finansförbundets organisation och verksamhetsformer i enlighet

med vad i förbundsordningen,som anges
val ledamöter och i förbundsstyrelsen, övrigaersättareav

nämnder och andra organ,
val revisorer och revisorsersättare,av
grunderna för ekonomiska fönnåner till ledamöter och iersättare

förbundsstyrelsen, övriga nämnder och andra organ,
årsredovisning och ansvarsfrihet,
inträde i Finansförbundet, inget i förbundsord-sägsannatom

ningen,
förbundsmedlems utträde eller uteslutning Finansförbundet,ur om

inget i förbundsordningen,sägsannat samt
10. andra ärenden principiell beskaffenhet eller störreav annars av

vikt för förbundsmedlemmarna.
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iandra frågorockså iFörbundsfullmäktige beslutar angessom
lag.denna

övrigellerförbundsstyrelsenuppdraFörbundsfullmäktige får9 §
visstiställe beslutafullmäktigesitillsatt, ettfullmäktigenämnd attsom

ärenden.vissellerärende grupp aven
Ärenden delegeras.dock intei får8 §avsessom

uppgijterStyrelsens

ochförvaltningfrågoriFörbundsstyrelsen beslutar rör§10 som
förbundsfullmäktige.ankommer påintei övrigtochverkställighet som

förbundsmed-förteckningskall föraFörbundsstyrelsen överen
skall finnaslydelsegällandeiMedlemsförteckningenlemmarna.

medlemmar.och dessfrnansförbundettillgänglig hos

örbundsordningF

medförbundsordningfinnasskall detfrnansförbund§11 För ett en
förbundet.bestämmelsernärmare om

förbundsmedlemmarnasfastställasskallFörbundsordningen av
fullmäktige.

tillgänglig hosfinnasskalllydelsegällandeFörbundsordningen i§12
medlemmar.och dessfmansförbundet

skallFörbundsordningen13 § ange
ochha sittskallförbundet sätedärdenñnansförbundets ortnamn,

ändamål,förbundets
inbördesochbefogenheterorganisation,förbundets organens

förbunds-ochfår inrättasinterimsorganförhållanden samt omom
förbundsfullmäktige,förställföreträdarefåskallstyrelsen vara

förbundsfullmäktigeiochledamöterantalet ersättareminstadet
representeradeskall samtförbundsmedlemmamaoch hur vara

i 17de fallmandattiden i angessom
förbundsstyrelsen,iochledamöterantalet ersättareminstadet

skallförbundsmedlemmarnaoch hurandraochnämnderövriga organ
representerade,vara

mandattid,och derasoch revisorsersättarerevisorerantalet
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förbundsmedlem skall ha väcka ärenden irätt attom en
förbundsfullmäktige,

det för beslut skall krävas kvalificerad förbunds-majoritet iom
fullmäktige och för vilka ärenden det skall gälla,

förtroendevald hos förbundsmedlem inte ärom en en som
ledamot i förbundsfullmäktige skall ha sådan yttranderätt isom anges

kap.5 21 § kommunallagen 1991:900,
förtroendevald hos förbundsmedlem inte ärom en en som

ledamot eller i förbundsstyrelsen eller någon nämndersättare annan
skall ha sådan i kap.4 23 § kommunallagen,närvarorätt som anges

förbundets kungörelser10. och tillkännagivanden skall anslås,var
förbundsmedlemmamas11. andelar i förbundets tillgångar och

skulder,
vilken12. i mån och efter vilka grunder förbundsmedlemmama är

skyldiga betala förbundets skulder direkt till borgenärema,att
och13. på vilket fmansförbundet skall ha kapital ellersätt egetom

andra tillgångar och storleken på dessa,
förbundsmedlemmamas14. styrning och förbundetsinsyn iav

ekonomi och verksamhet,
föreskrifter finansförbundets15. budgetprocess,om
förutsättningarna16. för och förfarandet vid kommuns elleren

landstings inträde i förbundet,
förutsättningarna17. för och förfarandet vid förbundsmedlemsen

utträde eller uteslutning förbundet,ur
18. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation

och upplösning grunderna för skifte förbundets behållnasamt av
tillgångar förbundet upplöses,när

19. ordningen för lösa tvister mellan förbundet dessochatt
medlemmar, samt

20. ordningen för bestämma ekonomiska förmåner till ledamöter-att
och i förbundsfullmäktige.ersättarnana

Ledamöter och iersättare förbundsfullmäktige

Val ledamöter och ersättareav

Ledamöter14 § i förbundsfullmäktige och för dessa skallersättare
väljas förbundsmedlemmamas fullmäktige ienligt vadav angessom
förbundsordningen.
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Förbundsfull-representerad iskallförbundsmedlemVarje vara
skallAntaletochminst ledamot ersättaremedmäktige ersättare.enen

antalet ledamöter.lika många somvara

skallproportionellt valsätt1992:339Föreskrifterna i lagen§15 om
vid valet.tillämpas

ocksåvid valetproportionellt, skall detinte väljsOm ersättarna
tjänstgöring.kallas tillde skallordningi vilkenbestämmas som

Valbarhet

denförbundsfullmäktigeieller ärtill ledamotValbar16 § ersättare som
fullmäktige.förbundsmedlemmensiellerledamot ersättareär

Mandattider

kortareintefyra år,väljs förFörbundsfullmäktige17 § enom
förbundsordningen.imandattid anges

det årefterjanuari åretmed denräknas från och lMandattiden
intekommunfullmäktige,ochlandstings-hållits ival harordinarie om

förbundsordningen.iannat anges

arbetsformerFörbundsfullmäktiges

tillämpningKommunallagens

bestämmelser iföljandelag skalli dennavad§18 Utöver angessom
förbundsfullmäktige:tillämpas1991:900kommunallagen

upphörande,uppdragetskap. 7-104 oma-
ledighetstycketförstaoch 18 §och 14-1612,kap. ll4 om-

förtroendevaldasoch deekonomiska förmåneranställning,från
initiativrätt,

och beslut,omröstningoch 20kap. 194 om-
reservation,kap. 22 §4 om-

tidpunkt förordförande,och viceordförandekap. 6-115 om-
sammanträdena kungörs,sammanträdena och hur

ochbeslutförhet jäv,18-20kap.5 om--
utomståendeförskyldighetochoch att22kap. 215 rättom-

medverka,
ärendena bereds,hurkap. 26-335 om--
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kap.5 36-45 bordläggning, offentlighet och ordningom om-
vid sammanträdena hur ärendena avgörs,samt samt

kap.5 57-61 protokollet.om--

Ärenden förbundsfzzllmäktigei

Ärenden19 § i förbundsfullmäktige f°ar väckas av
förbundsstyrelsen och nämnd,annan
ledamot motion,genom
revisorerna, ärendet gäller förvaltning har samband medom som

revisionsuppdraget, eller
så har bestämts i förbundsordningen, fullmäktige ellerom

styrelsen förbundsmedlem.hos en
Förbundsfullmäktige skall besluta i ärenden har väckts enligtsom

första stycket.

illkännagivandeT protokolljusteringav av

20 § Senast andra dagen efter det protokollet har justerats skallatt
justeringen tillkännages på minst förbundsmedlemmarnasen av
anslagstavlor i enlighet med vad har bestämts förbundsordningen.isom

tillkännagivandetAv skall det framgå protokollet finns tillgängligtvar
vilken dag det har anslagits.samt

Bevis anslagsdagen skall tecknas på protokollet eller utfärdasom
särskilt.

Förbundsstyrelsen, övriga nämnder och andra organ

Val ledamöter och mandattidersättare,av

Ledamöter21 § och i förbundsstyrelsen väljsersättare av
förbundsñillmäktige till det minsta antal bestämts iharsom
förbundsordningen och för den tid fullmäktige bestämmer.som

ingår i förbundsstyrelsenDen skall ha de insikter och densom
erfarenhet måste krävas den deltar i förvaltningen ochsom av som
verkställigheten finansförbundets verksamhet och i övrigtävenav vara
lämplig för sådan uppgift.en
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väljsövriga andraLedamöter och i nämnder och22 § ersättare organ
iminsta har bestämtsförbundsfullmäktige till det antalav som

förbundsordningen för den tid fullmäktige bestämmer.och som

skallFöreskrifterna i lagen proportionellt valsätt1992:33923 § om
tillämpas vid valet.

valet ocksåinte väljs proportionellt, skall det vidOm ersättarna
tjänstgöring.i vilken ordning de skall kallas tillbestämmas som

Valbarhet

till ledamot i förbundsstyrelsen, övrigaValbar eller24 § ersättare
dagen föroch andra den har fyllt årnämnder 18är senastorgan som

valet och
Europeiskamedborgare i Sverige eller i någonär annan av

unionens medlemsstater unionsmedborgare,
medborgare i Island eller ellerNorge,är

iSverige årutlänning och har varit folkbokförd iär treannan
valdagen.följd före

Kommunallagens tillämpning

följandevad gäller enligt denna lag tillämpas25 § Utöver som
förbundsstyrelsen ochbestämmelser i kommunallagen 1991:900 på

nämnder:övriga
upphörande,kap. uppdragets4 8-10 a om--

4 kap. 23 § närvarorätt,om-
styrelsens särskilda uppgifter,6 kap. 4 § om-

fyllnadsval,kap. §6 14 om-
ordförande,och ordförande och vicekap. 166 15 samtom-

kap. 24-26 §§ omjäv.6-

utfärdareglementeFörbundsfullmäktige skall i26 § närmareett
arbetsformer.förbundsstyrelsens och övriga nämndersföreskrifter om

ärenden nämndDelegering inom enav

kommunallagenBestämmelserna i 6 kap. 33, 35-3727 §
fördelargäller tillämpligadelegering ärenden i1991:900 om av

förbundsstyrelsen och övriga nämnder.
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frågorInterpellationer och

28 Interpellationer och frågor§ får ställas förbundsfullmäktigesav
ledamöter ledamöterna i medlemmarnas skallfullmäktige. Desamt av
riktas till förbundsfullmäktiges, förbundsstyrelsens, övrig nämndsen
eller ordförande till de ledamöter i övrigtett annat samtorgans som
förbundsfullmäktige bestämmer.

Interpellationer och frågor29 § skall tillhörämnenavse som
förbundsfullmäktiges, förbundsstyrelsens, nämnds ellerövrig etten

handläggning.annat organs

ordförande till vilken30 § Den interpellation har ställtseller frågaen
f°ar överlåta besvarandet denna till förbundsfullmäktigesav en av
ledamöter eller till ledamot förbundsstyrelsen,i övrig nämnd elleren en
ett annat organ.

skall lämnasSvaret vid sammanträde fullmäktigemed det vars
ledamot har ställt interpellationen eller frågan. fall ledamot idetI en
förbundsfullmäktige har ställt interpellation eller fråga skall denen en
besvaras vid sammanträde förbundsfullmäktige.medett

vad föreskrivs31 § Utöver i denna lag interpellationer ochsom om
frågor gäller bestämmelserna i kap. och första stycket5 50 51 §§, 54 §

och kommunallagen55 56 1991:900.samt

Ekonomisk förvaltning

Vad föreskrivs mål32 § i 8 kap. kommunallagen 1991:900som om
för förvaltningen,den ekonomiska medelsförvaltningen, budgetens
innehåll, budgetprocessen, utgiftsbeslut under förbudåret motsamt
pantsättning skall i tillämpliga delar gälla för finansförbund.ett

Föreskrifterna i kap. och kommunallagen8 9 11 om
budgetprocessen gäller dock inte för gällerfinansförbund. ställetIett
vad i förbundsordningen.som anges

Redovisning

Vad föreskrivs33 § i kap. kommunallagen 1991:9008som om
räkenskapsföring och redovisning skall gälla för finansförbund.ett

Förbundsmedlemmama får meddela förbundsordning-föreskrifter i
de frågor i 8 kap. kommunallagen.20 §en om som avses



SOU 1998:72 Författningsförslag 27

Bestämmelserna i34 § lagen 1997:614 kommunal redovisningom
skall för fmansförbund.gälla

Revision

föreskrivs35 § Vad i kap. kommunallagen9 1991:900som om
skallrevision i tillämpliga delar gälla för ñnansförbund.ett

Föreskrifterna i 9 kap. och kommunallagen gäller dock inte1 2
finansförbund.för ett

Förbundsfullmäktige väljer36 § revisorer och revisorsersättare till det
för den tid har förbundsordningen.antal och bestämts isom

Föreskrifterna i lagen 1992:339 proportionellt valsätt skallom
vid valet.tillämpas

revisorsersättarna inte väljs proportionellt, skall det vid valetOm
bestämmas i vilken ordning de skall till tjänstgöring.kallas inäven som

Minst revisorerna skall auktoriserad revisor.37 § en av vara
revisor eller får interevisorsersättare i finansförbundDen är ettsom

i skuld till eller hastå ekonomisk förpliktelse motannan
fmansförbundet.

Valbar till revisor eller revisorsersättare valbar38 § den ärär som
enligt 24

Utträde

finansförbund.förbundsmedlem har utträda39 § En rätt att ettur
kortare tidUppsägningstiden skall vid utträde år, intetre omvara

förbundsordningen.ianges

Uteslutning

enlighetförbundsmedlem f°ar fmansförbund i40 § uteslutasEn ettur
med vad i förbundsordningen.sägssom
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Likvidation upplösningoch

imeddelaslikvidation och upplösningbestämmelser41 § Närmare om
förbundsordningen.

Överklagande

får inte överklagas.finansförbunds beslut enligt denna lag42 § Ett

ikraft julilag träder den 1999.lDenna
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Förslag till lag ändring i sekretesslagen 1980:100om

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

8kap.

8§

gäller iSekretess riksbankens kassarörelse, valutahandel, in- och
utlåningsrörelse, betalningsutjämning handel med värdepapper ellersamt
rättigheter och skyldigheter anknyter till sådana tillgångar. Sekretesssom
gäller också i riksgäldskontorets upplåningsverksamhet för uppgift om
enskilds ekonomiska förhållanden.

Sekretess gäller vid kommu-
nal finansiell samverkan i

sådant förbund1 isom avses
kommunalalagen 0999:00 om

finansförbund eller
kreditmarknads-2 bank,

företag eller värdepappers-
bolag vilka de samverkandeöver
kommunerna och landstingen

rättsligt bestämmandeutövar ett
inflytande

enskildsför uppgift om
drijiförhållanden,afärs- eller

klartdet stårinte attom
uppgiften kan lämnas attut utan

skada.den enskilde lider
Sekretess gäller i myndighet bedriven upplånings-annan av

eller affärsmässig uppgiftverksamhet utlåningsverksamhet för om
enskilds affårs- eller driftförhållanden, det denkan antas attom
enskilde lider skada uppgiften röjs.om

uppgift, för for vilkenvilken uppgift,Har Har
sekretess gäller enligt andra ellerandra sekretess gäller enligt
stycket, lämnats till tilltredje stycket, lämnats annanannan
myndighet, gäller sekretessen sekretessenmyndighet, gäller

gällerdär. Sekretessen gällerockså också där. Sekretessen
omdock inte, uppgiften ingår uppgiften ingår ii dock inte, om

beslut den mottagandemottagande beslut denav av
myndigheten. myndigheten.
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träder i kraft den juli 1999lag 1Denna
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Utredningensl uppdrag och arbete

1 Utredningsuppdraget

utredningens direktivI anför regeringen kommunernas ochatt
landstingens ñnansieringsverksamhet torde ytterligare kunna effektivi-

samverkan underlättas. Regeringen konstaterar därvidattseras genom
befintliga associationsformer inte anpassade fördirektäratt

kommunernas och landstingens fmansieringsverksamhet densamt att
finansiella lagstiftningen inte heller särskilt utformad för derasär
ñnansieringsbehov. Regeringen har därför beslutat särskildatt ge en
utredare uppdragi analysera behovet lagstiftning för regleraatt attav
kommuners och landstings möjligheter inom detsamverkaatt
finansiella området. Utredaren skall därvid utreda behovet ändringarav
i gällande regelverk och det behövs föreslå ändringar i detta.om- -
Enligt regeringen finns det skäl offentligrättslig formövervägaatt en
för samverkan inom finansielladet området.

innehålletDet i utredningens direktiv framgår bilaga.närmare av

Arbetets bedrivande1.2

Utredningen har med de sakkunniga vidochsammanträtt experterna
tolv tillfällen. för Bankföre-Företrädare Konkurrensverket, Svenska
ningen, Standard KommunratingPoors Aktiebolag, Svensk
Aktiebolag och besöktKommuninvest i Sverige Aktiebolag har vissa

utredningens sammanträden.av
Utredningen har samrått med Banklagskommittén Fi 1995:09.

och Thomas överläggningar medBo Jonsson Wetterlundh har haft
företrädare för Kommuninvest i Sverige Aktiebolag; Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundet. har skett ocksåSamråd
med företrädare för enskilda kommuner referensgruppmedsamt en

företrädaremed för enskilda landsting.
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ochMolin, Christina WesterlingKlahr, CatarinaHåkanJonsson,Bo
EU-kommissionen.och ihar besökt DG DG XVsekreteraren IV
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2 Kommunalrätt

2.1 Kommunal kompetens

Med uttrycket kommunal kompetens kommunernas ochavses
landstingens befogenhet befatta sig med olika angelägenheter. Derasatt
kompetens vissa rättsliga principer,avgränsas vilka har vuxit fram iav
rättspraxis. Flertalet principerna har 1991 års kommunallagav genom
kommit till direkt uttryck i lagtext. De grundläggande bestämmelserna

den kommunala kompetensen finns i kommunallagens andraom
kapitel.

de principerEn den kommunala kompetensenavgränsar ärav som
den s.k. lokaliseringsprincipen. Enligt kap.2 1 § KL får kommuner och
landsting själva ha hand sådana angelägenheter allmänt intresseom av

har anknytning kommunenstill eller landstingets område eller tillsom
deras medlemmar och inte skall handhas enbart staten,som av en annan
kommun, landsting eller någon Lokaliserings-ett annat av annan.
principen innebär således bl.a. kommunal åtgärd måste ha någonatt en
slags anknytning till kommunens eller landstingets område eller till
dess förinvånare den skall laglig. Principen emellertidatt ärvara
försedd med vissa modifikationer. Det exempelvis tillåtet förär en
kommun sig i markinnehav och anläggningar inomatt engagera en

kommuns geografiska område, anordningen behövs för denannan om
kommunen prop. 1990/9l:117 148 Modiñeringama hängeregna s.

med befolkningens rörlighet och med rikets indelning iattsamman
kommuner ibland påkallar särskilda lösningar.

Kommunernas och landstingens befogenhet bedriva närings-att
verksamhet begränsas bestämmelsen i kap.2 stadgas7 § KL. Där attav
kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, det sker utanom
vinstsyfte och for tillhandahålla allmännyttiga elleranläggningaratt
tjänster de invånarna. bör understrykasDet bestämmelsen iattegna

kap.2 7 § KL innebär förbud kommuner landstingellerett mot att
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ellertill syfte kommunenharsig på företaginlåter att gesom
1990/91 151.ekonomisk vinst prop. 17landstinget s.en

affärsverksamhetensedvanliga kommunalainom denTyngdpunkten
kollektivanord-ellerkollektivanläggningarofta i erbjudaligger att

bolagsform.verksamheten drivs ofta islag ocholikaningar av
bostadsföretag, el-,kommunal affärsverksamhetvanligExempel på är

busstrafik-ochparkeringsanläggningar, hamnarvärmeverk,ochgas-
företag.

detkommunalförbund bestäms kompetensengällerdetNär av
januarioch med denhar bildats. Från lvilket förbundetändamål för

ökadinnebärbl.a.regler SFS 1997:550,delvisgäller1998 somnya
kommunal-bestämmaförbundsmedlemmamafrihet för ettatt om

inomfalleruppgiftenändamål. enda krävsDetförbunds är attsom
landstingens kompetensochsamverkande kommunernasför deramen

redogörelselämnasavsnitt 2.3.31996/97:105 67. Iprop. närmareens
kommunalförbund.för

Internationell verksamhet2.2

Inledning2.2. l

finns behovdetutredningen bl.a.direktiven skallEnligt överväga om
landstingochunderlättar för kommunerlagbestämmelser attsomav

motsvarigheter. dettaImed utländskafinansiellt samarbetebedriva
lands-ochredogörelse för kommunernasdärförlämnasavsnitt en

utanför Sverigesbedriva verksamhetnuvarande möjlighetertingens att
gränser.

intekommunhuvudregelföljerlokaliseringsprincipenAv att ensom
hellerdärmed inteochverksamhet utanför kommungränsenbedrivafår

emellertid medharLokaliseringsprincipenutanför nationsgränsen.
befogenhetsvidganderättspraxis och någramodifierats itiden genom

och lagentjänsteexportkommunallagen 1986:753såsomlagar, om
kyrkliga kommunerochlandstingför kommuner,1994:693 rättom

Ifrågavarandebistånd.ochinternationell katastrofhjälplämna annatatt
befogenheterlandsting vissakommuner och attsvenskalagar ger

utländska kommuner.medsamverka
för närvarandepågårInrikesdepartementet översynInom aven

frågordekommunalt bistånd. Enochtjänsteexportlagarna somavom
skallverksamhetenjuridiska formeri vilkadetta arbeteaktuell i ärär

bedrivas.kunna
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Kommunal2.2.2 änsteexport

Enligt lagen kommunal1986:753 tjänsteexport har kommunerom
och landsting under vissa förutsättningar tillhandahållarätt att
kommunala tjänster för Begreppet kommunala tjänsterexport.
definieras i lagen sådana nyttigheter i form kunskaper ochsom av
erfarenheter finns i kommunernas och landstingens verksamhet.som

uttrycket finns framgårAv tanken inte det skall byggasatt är att upp
kommunal verksamhet enbart eller i huvudsak inriktadärsom
exportmarknaden.

lagenEnligt kommunal tjänsteexport f°ar kommuner ochom
landsting affärsmässigapå grunder medverka vid export som
underleverantörer företagåt i ellerSverige under förutsättningstaten

de inte andra åtaganden lämna huvudleverantören sinagör änatt att
tjänster. Reglerna således inte kommunerna någon primär rätt attger
själva sina tjänster. byggerLagen i stället principenexportera att
kommunerna skall underleverantör till privata företag. Om detagera
finns särskilda skål får dock regeringen medge tjänsternaatt
tillhandahålls under andra förutsättningar. Regeringen skall därvid ange
de villkor behövs för begränsa det kommunala risktagandet.attsom

Kommunal biståndsverksamhet2.2.3

lagenI 1994:693 för kommuner, landsting och kyrkligarättom
kommuner lämna internationell katastrofhjälp biståndochatt annat
finns regler kommunal biståndsverksamhet. ochKommunerom
landsting får lämna katastrofhjälp eller humanitärt bistånd tillannat ett

land, det där inträffar katastrof eller någotannat sättannatom en
nödsituation.uppstår Biståndet får i form utrustningen somges av

givaren kan undvara. och landstingKommuner får med regeringens
tillstånd dessutom bistånd i form rådgivning,utrustning,ge av
utbildning eller på till länder får statligt bistånd.svensktsättannat som

2.2.4 Andra former för samarbete över

nationsgränsema

Svenska kommuner samarbetar nationsgränsema åtskilligaiöver
verksamheter inte myndighetsutövning egentlig mening.iutgörsom
Sådant gränsöverskridande samarbete sker framför Norden.allt inom
Samarbetet bedrivs vanligen i fasta former, kommitté-huvudsakligen i
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stiftelser, ekonomiska föreningar och aktiebolagockså i somer, men
landsting olikakommuner eller på sidor nationsgränsema.ägs avav

s.k.medomfattande kontaktersvenska kommunerna harDe
finns idessa totalt 000flesta 700 lDe närmarevänorter. av av --
dekannordiska grannländer. Vänortsutbytetvåra ett meravses som
och detinternationaliseringinslagen i kommunernas allmännapåtagliga

projektinrik-för kommersiellt ellersällanfungerar inte avstampettsom
verksamhetsområden.samarbete inom olikatat

Danmark,kan överenskommelsen mellansammanhangetI nämnas
nordiskaoch Sverige kommunalt samarbeteFinland, Norge överom

ÖverenskommelsenSÖ innebär1977/78:44, 1978:1.riksgränser prop.
isamarbeta med kommunererkänner kommunernasländerna rätt attatt

i densina angelägenheter,fördragsslutande land vårdenannat om av
lagarföreligger i det landetsför sådant samarbete intehindermån egna

myndighetsutövningBefogenhet överförabestämmelser.eller övriga att
iland innefattas dock intei nordiskttill kommun överens-annat

kommelsen.

Kommunal samverkan2.3

Inledning2.3.1

samverkatid haft behovoch landsting har sedan långKommuner attav
särskiltbehov samverkanvarandra. Kommunernasmed stortvarav

Antalet1970-talen.kommunsammanslagningama på och1950-före
förbundantaletdåkommunalförbund ökade ständigt fram till år 1951,

kommu-närvarande finns det omkring 40tilluppgick 900. Föränmer
räddningstjänst,verksamhetsområdenavanligastenalförbund. De är

vård och behandling.och avlopp, utbildning samtvatten
ochinnebar kommunerkommunallagInförandet 1991 års attav
ochViljanvarandra.samverka medfick ökade möjligheterlandsting att

bidragandeunder år. Ensamverka har också ökatbehovet att senareav
landsting harochpåfrestningar kommunerekonomiskaorsak deär som

tillofta möjligheterSamverkanerfarit under l990-talet. ettger
Såvälkostnader.och därmed lägreutnyttjandeeffektivare av resurser

samverkanuttalathar nyligenKonstitutionsutskottetregeringen attsom
ochskall underlättasoch landstingmellan kommuner samtuppmuntras

samverkanformer förfinns enkla och smidigaviktigt detdet är attatt
Regeringen4.respektive l996/97:KU201996/972105 33prop. s.s.

tillgodosesamtidigt skallsamarbetsforrnemauttalade därvid rätt-att
kommunalrättsligagrundlägganderättssäkerhet ochkrav påmätiga
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principer i övrigt uppfylla de övriga krav ställs offentlig-samt som ur
rättslig synvinkel.

finns inte några kommunalrättsligaDet regler särskilt siktetarsom
finansiellpå samverkan mellan kommuner och landsting. kapitelI 9

lämnas redogörelse för några exempel sådan samverkan.en

Privaträttsliga former för2.3.2 samverkan

enklaste formenDen samverkan föreligger eller fleratvånärav
kommuner eller landsting samordnar sitt beslutsfattande fattaattgenom
likalydande beslut. Detta privaträttslig fonn samverkanär en av som
bygger formella eller informellapå överenskommelser mellan parterna.
Möjligheten till sådan samverkan inom kommunernas frivilligaär störst
verksamhetsområden. kanDet exempelvis handla utbildningom av
personal.

utvecklad form förEn privaträttslig bildandetsamverkan ärmer av
ägda företag. ochKommuner landsting kan i företaggemensamt
bedriva viss verksamhet eller kommagemensamt överens attom en

skall sköta förnågot övriga olikaräkning. Flerapart parters
associationsrättsliga former kan användas, de flesta dagensmen av
cirka kommunala företag1 600 aktiebolag.

kap. finnsI 3 16--18 KL bestämmelser för kommunala företag. I
kommunallagen inte några begränsningar i fråga vilka typerges om av
verksamhet får bedrivas i företagsfonn. Dock följer kap.11 6 §som av
regeringsfonnen myndighetsutövning får endastske i företagsformatt

det finns stöd för det i lag. bör också framhållas deDet attom
kommunala företagen inte har vidare kommunalrättslig kompetens än
vad deras har tillsammans.ägare

Offentligrättsliga former för2.3.3 samverkan

Från den januari finns förl 1998 två offentligrättsliga former
samverkan mellan kommuner och landsting kommunalförbund och-

nämnd.gemensam
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Kommunalförbund

kommunalförbund.finns bestämmelserkap. 20-28 KLI 3 om
redan år 1919.samverkansform infördes i lagstiftningenDenna

haroffentligrättslig juridiskKommunalförbundet är somperson,en
till sinaförhållanderättskapacitet och fristående iärsomegen

medlemskommuner.
får bildaoch landstingframgår kommunerkap. 20 § KLAv 3 att

angelägen-kommunalakommunalförbund vårdenoch lämna över av
bildatkommunalförbundtill sådana förbund. Ettheter närär

vid denmedlemmarna ellerförbundsordningen har antagits senareav
fårFörbundsmedlemmamaförbundsordningen.itidpunkt angessom

förbundets varaktighet skall regleras,hursjälva bestämma men av
ovillkorligförbundsmedlem harföljer varjekap. 26 § KL rätt3 att en

år.Uppsägningstiden får högstkommunalförbundet.lämna treatt vara
skallocksåförbundsordningen, vilkenfår bestämmas itidKortare

förfarandet vid utträde.reglera
kommunalaförmöjlig allai kommunalförbundSamverkan är

ställsenda krav1996/972105 67.angelägenheter prop. Det ärsoms.
faller inomkommunalförbundet skall bedrivaverksamhetdenatt som

författningsbestämmelserkompetens.förbundsmedlemmamas De som
fulltverksamhet gällereller landstingskommunsgäller för utetten

kommunalförbund.tillverksamheten har förlagtsockså när ett
tillämpligaregler iföljer kommunallagenskap.3 21 § KLAv att

följerellerkommunalförbund, ingetgäller fördelar sägsannatäven om
Allakommunallagen.landsting ibestämmelserna kommuner ochomav

kommunal-tillämpaemellertid intekommunallagen gårregler i att
vissafall. Ifrån fall tillTillämpningsområdet fårförbund. avgöras

kommunallagen inteibestämmelsernadet uppenbarthänseenden är att
bestämmelsernaexempelvis fallet medSåtillämpliga. ärär om

fastställandebestämmelsen i kap. 6 § KLkommunindelning och 8 om
någonharkommunalförbunden inteeftersomskattesats, egenav

undantaskommunallageniAndra bestämmelserbeskattningsrätt.
kommunalförbund. Detuttryckligen från tillämpningen pådessutom

skall beslutaexempelvis kap. 20 § KLgäller 9 omsomvemom
kanmed direktion.kommunalförbund Dessutomansvarsfrihet i

förbunds-utsträckning ikommunalförbund i vissimedlemmarna ett
följervadskall gällabestämma någotordningen änannatatt avsom

mandattider.beträffandeexempelvis falletSåkommunallagen. är
kommunalförbund.lagregler förinfördesjanuari 1998Den l nya

deflexibla förförenklats och blivitReglerna har att nyapassamer
tidigaresedan denuppkommitförutsättningarbehov och som
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kommunalförbundslagens tillkomst år innebär1985. Lagändringama
bl.a. förbundsmedlemmama har fått frihet själva bestämmaatt stor att
förbundets ändamål. Som viktig nyhet gäller uppgiftatten en som
lämnas till kommunalförbund inte behöver föröver ett vara gemensam
medlemmarna. innebär bl.a.Det samverkan kan bådeatt avse
obligatoriska och frivilliga kommunala uppgifter och det möjligtäratt

bilda kommunalförbund för samverkan i flera frågor.olikaatt ett
Frågan bildandethur kommunalförbund förbunds-påverkarom av
medlemmarnas möjligheter själva sig de angelägenheter förägnaatt
vilka förbundet har bildats behandlas i avsnitt 11.3.

Enligt kap.3 27 § KL skall det för kommunalförbund finnasett en
förbundsordning med bestämmelser förbundet. lång radEnnärmare om
frågor angående kommunalförbundets organisation arbetsformeroch
får regleras förbundsmedlemmama i förbundsordningen. De endaav
krav ställs i kommunallagen det skall finnas beslutandeär attsom en
församling och verkställande sköter förvaltningenett organ som av
förbundet. Vad skall regleras i förbundsordningen framgårsom

bestämmelsen i kap.3 28 § KL.närmare av
förtroendevalda i kommunalförbundDe bär personligasamma
för hur verksamheten bedrivs förtroendevalda i kommuneransvar som

och landsting. Allmänhetens insyn i kommunalförbundets angelägen-
heter underkastad offentlighetsprincipen. Därtill kommerär att
kommunallagens bestämmelser laglighetsprövning 10 kap. gällerom
för beslut har fattats förbundets beslutande förförsamling samtsom av
beslut har fattats förbundsstyrelsen, såvida beslutet inte ärsom av av

förberedande eller verkställande Besluten får överklagas såvälrent art.
landstingvarje kommun och medlem förbundetiärav som som av

deras invånare.
Kommunallagens bestämmelser ekonomiskamål för denom

förvaltningen, medelsförvaltningen, budgetens innehåll, utgiftsbeslut
under förbudbudgetåret, pantsättning räkenskapsföring ochmot samt
redovisning gäller för kommunalförbund.även

För kommunalförbunds skulder första förbundetsstår i handett
tilltillgångar förfogande. bestämmelsen i 8 kap. 26 § KLAvegna

följer dock medlemmarna bär det ekonomiska föratt yttersta ansvaret
förbunds verksamhet. Medlemmarna skyldiga täcka brister närett är att

förbundet saknar tillgångar medlemför betala sina skulder. Varjeatt
skall till delskjuta så bristen medlemmens andelstor motav som svarar
i skulden efter de grunder i förbundsordningen. Enligt kap.3som anges

skall det28 § l1 KL i förbundsordningen finnas föreskrifter om
förbundsmedlemmamas andelar förbundets och skulderi tillgångar

fördelningen förbundets kostnader mellan medlemmarna.samt om av
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förbundsmedlemmamasreglerarBestämmelsen i kap. 26 § KL8
detförhållande förbundet. Närförhållanden och deras tillinbördes

med stödutomstående borgenärers möjlighetergäller att av
rättslägetförbundsmedlemmamavända sig direktbestämmelsen ärmot

nuvarande bestämmelsen i kap. 26 § KLsvårtolkat. 8något Denmer
kommunalförbundslagmotsvarande regel i årsföregicks 1985enav

utgjordekommunalförbundslagenEnligt förarbetena tillkap. §.l 5
därvidför tredje framhöllsgarantiregel Detlkap. §5 attman.en

förbundsmedlemmamashand låg itrygghet i förstaborgenäremas
imedelsbristerfylla eventuellaskyldighetenfullgöraförmåga attatt

hadeemellertid också borgenäruttaladesförbundet. Det att en
tillsig direktbestämmelsen vändamed stödmöjlighet att av

åtgärder.exekutiva Dennai sista hand medförbundsmedlemmama,
skyldighetfullgjorde sinutnyttjas medlem intekundemöjlighet om en

30.1984/85:2l6till förbundet prop.till medelskjutaatt s.
infördes denkommunalförbundårsBestämmelsen i kap. § i 1985l 5
lagstiftnings-ordagrant i kap. 26§ KL. Ii det 8januari 1998l närmaste

medlembestämmelsen inte innebäruttalades därvid ärärendet attatt en
Tillkommunalförbundets borgenärer.betala direkt tillskyldig att
och1996/97:105 87inte motivering prop.fogades någonuttalandet s.

f..117

nämndGemensam

och landstingmöjlighet för kommunerinfördesjanuari 1998lDen en
åstadkommanämnd. Syftetisamverka attatt envargemensam

allavilketoffentligrättsligt isamverka imöjlighet ettatt organ,
deninflytandereellt politisktbehållersamverkande överparter ett

nämndiför. Samverkannämndenverksamhet gemensamansvararsom
kommunalainom denfallersamtliga verksamheterkan somavse

kompetensen.
isamverkanför regleringenutgångspunktemaEn gemensamavav

under såmöjlighetskall haoch landstingnämnd kommuner attär att
lösningarändamålsenligaochmöjligt välja enkla utanfrihetstor som

efterges. Enhänseendeoffentligrättsligtställs ide kravatt som
nämndkommunalvilkennämnd skall därför annansomsesgemensam

nämnderkommunallagenreglerna iinnebär bl.a.helst. Det att omsom
myndighet.nämndendengäller och äratt egenengemensamma

juridisknämnd innebär inteInrättandet att en nyen gemensamav
alla deförföreträdareskall i ställetbildas. Nämnden ses somperson
därförkannämndensamverkande huvudmännen. Den gemensamma
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kap. 3 § KLavtal eller anställa personal i I 3inte ingå eget cnamn.
skallnämndoch befogenheten förbehörighetenatt gemensamenanges

ochberörda kommunernaöverenskommelse mellan depreciseras i en
landstingen.

denämnden skall väljasi denLedamöterna avgemensamma
valbar ilandstingen. denkommunerna ochsamverkande Bara ärsom

denledamoteller landstinget valbar tillden kommunen är avegna
kommunalaoffentlighet hosnämnden. Reglerna omgemensamma
tillämpligasekretesslagen 1980:100och regleringen imyndigheter är

nämnder.gemensamma

revisionRedovisning och2.4

Inledning2.4. l

offentligrättslig formi uppdrag analysera hurUtredningens har att en
skulle kunnasamarbete mellan kommuner och landstingfor finansiellt

finns detsamverkansforrnen byggsuppbyggd. Oavsett hur upp,vara
dettarevision.behandla frågan redovisning och Ianledning att om

avseendendessadärför redogörelse för vad iavsnitt lämnas somen
kommunalförbund.kommuner, landsting ochgäller for

Redovisning2.4.2

redovisning.ochräkenskapsföringbestämmelserfinnskap. KLI 8 om
till dethänvisargenerella sin karaktär ochtillBestämmelserna attär

kommunal redovis-lagen 1997:614bestämmelser ifinns närmare om
januaridenkraft 1redovisningslagen trädde ikommunalaning. Den

kommunalförbund. Lagenochför kommuner, landstingoch gäller1998
i ställetgällerdessade kommunala företagen. Förförgäller inte

1995:1554.årsredovisningslagenochbokföringslagen 1976:125
delsredovisning byggerkommunal1997:614Lagen om

kommunförbunden rekom-tvåårsredovisningslagen, dels på det deav
Normal-landsting.ochnormalreglementet för kommunermenderade

i vissabokföringslagen,sammanföll i drag medreglementet stora men
Eftersombeaktats.kommunalahar denavseenden särarten

kommunalahar denbygger normalreglementetredovisningslagen på
1996/97:52.lagbeaktats i denna prop.ävensärarten

bestämmel-innehållerkommunal redovisning1997:614Lagen om
innehålleroch delårsrapporter. Denbokföring, årsredovisningomser
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utfonnningen resultaträkningockså detaljerade bestämmelser om av
och balansräkning värdering anläggningstillgångar. Lagensamt av
innehåller inte uttömmande reglering alla redovisnings-deen av
principer bör ligga till grund för kommunernas, landstingens ochsom
kommunalförbundens bokföring och redovisning. Redovisningen skall

från redovisningssed, vilken normbildandeutgå god uttolkas genom
auktoritativa organ.

uttalade för1996/97:52 regeringen oberoendeI att ettprop. organ
redovisningsfrågor tillskapas uppgift främjakommunala bör med att

redovisningssed.och utveckla god råd för kommunal redovisningEtt
juni i form ideell Svenskabildades i 1997 förening mellan staten,av en

Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Rådets uppgift är göraatt
vad utarbetauttolkningar god redovisningssed ochär attav som

betydelserekommendationer i redovisningsfrågor principiellärsom av
eller vikt för kommuner och landsting. Utgångspunkten förstörreav
rådets uttolkningar god redovisningssed lagen 1997:614ärav om
kommunal redovisning.

Balanskravet2.4.3

förslaget ladeSamtidigt med till lagen kommunal redovisningom
fram kommu-regeringen förslag lagreglerat balanskrav förett ettom

kommunalförbund Balanskravetlandsting och prop. l996/97z52.ner,
budgeten överstigerinnebär varje år skall så in-täktemaupprättasatt att

balanskravet årsresultat skallkostnaderna. I ligger också negativtatt ett
ochbestämmelser finns intagna KLregleras. i 8 kap. 4 och 5Dessa

1996/97:52de skall tillämpas första räkenskapsåret prop.gången 2000
och 1996/97:150.

särskildföretag omfattasKommunala inte balanskravet. Enav
utvidgatutredare har dock tillsätts för utreda frågan ettatt om

balanskrav omfattande kommunala företag 1998:02.verksamhet i In
behovetUtredaren skall enligt sina dir. analyseradirektiv 1997:133

ekonomiskförutsättningarna för och konsekvenserna kravettav, av
bedrivsbalans omfattar den ikommunala verksamhetävensom som

företagsform. Uppdraget denskall redovisas till regeringen 30senast
november 1998.
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Revision2.4.4

finns bestämmelser revision.9 kap. KLI om
följerkap. skall revisorerna i den omfattningEnligt 9 § KL7 som av

nämndernasrevisionssed granska verksamhet bedrivsgod all inomsom
skötsverksamhetsområde. skall verksamhetenDe pröva ettom

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställandeändamålsenligt sätt, om
inomrättvisande och den kontrollräkenskaperna görsär om som

påtillräcklig. Enligt kap. skall revisorernanämnderna 9 9 § KLär
granska fullmäktigeberedningar.motsvarande sätt även

verksamheterBestämmelserna i kap. gäller således9 KL som
ochnämnder och fullmäktigeberedningar i kommunerbedrivs inom

förutom ochframgår bestämmelserna i kap., llandsting. 19 § 9Av att
Bestämmel-revisorer, gäller kommunalförbund.val2 ävenavom

demkommunala företag. Förrevision gäller däremot inteserna om
olikaför destället de särskilda bestämmelserna revisiongäller i om

företagsformema.
kommunaladenhar tillsatts förkommittéEn göra översynatt en av
skall kom-1997:07. Enligt direktiven dir. 1997:56revisionen In
kanföreslå de lagändringar och andra åtgärdermittén ansessom

revisionsarbetetiför öka effektiviteten och kompetensenmotiverade att
ställ-självständigastärka de förtroendevalda revisorernasförsamt att

denKommittén skall redovisa sitt uppdrag till regeringenning. senast
juni 19982
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sekretessochOffentlighet3

offentlighetsprincipensanalyserautredningenskalldirektivenEnligt
nuvarandedensamverkan,finansiellkommunaltillämpning på även

Sekretessregler, medytterligarebehovetochformen, överväga av
kapitel lämnasdettadet allmänna. Iskyddetutgångspunkt från av

delarvissaoffentlighetsprincipen ochförredogörelsedärför aven
sekretesslagstiftningen.

offentlighetsprincipenAllmänt3.1 om

betydelsegrundläggandedetsamhälle attdemokratiskt ärI ett av
myndigheterkommunalaochhur statligakontrollerakanmedborgarna

kontrollsådanmöjliggöra ärverksamhet. Försinbedriver att en
offentlighetsprincip,underkastadelång tidsedanmyndigheterna en

och underformerskall ske iverksamheteninnebär öppnavilken att
vårt landinfördes imöjligt. Principendetså långtinsynallmänhetens är

och tillmeningsutbytefrittfrämja attsyftar tillochredan år 1766 ettatt
såPâverksamhet. sättmyndigheternaskännedommedborgarna omge

fårmedborgarnasamtidigtmotverkasmaktmissbrukkan som
Offentlighets-samhällsförhållanden.grundläggandekännedom om

ochkommunerbedrivsverksamhetbl.a. denomfattarprincipen avsom
landsting.

olika Förtillgodoses påkan sätt.och insynoffentlighetBehovet av
regel s.k.iråderförsamlingarpolitiskabeslutandehossammanträden
följer§ KLi kap. 38bestämmelsen 5 attförhandlingsoffentlighet. Av

beslutadockfårFullmäktigeoffentliga.sammanträdenfullmäktiges är
dörrar.stängdainomskallärendei visstöverläggningen ägaettatt rum

offentligt. Föralltid skeskall dockbeslutsfattandetSjälva samman-
Enligtförhållandet.nämnder gäller detkommunalaträden i motsatta

skallsammanträdennämndernashuvudregelnkap. 19 § KL6 är atta
nämndenkanbestämmelsestängda dörrar. Enligthållas inom samma

fullmäktigeoffentliga,skallsammanträdenadock besluta att omvara
stängdainomhållasdock alltidSammanträdena skallmedgivit det.har
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dörrar vid ärenden myndighetsutövning eller detsom avser om
förekommer uppgifter omfattas sekretess.som av

Offentlighetsprincipen har fått fastastesin utformning det gällernär
information finns nedskriven eller på dokumenterad hossättannatsom
myndigheterna. Rätten del myndigheternas handlingar denatt ta av
s.k. handlingsoffentligheten infördes vår första tryckfrihets-genom-
förordning år 1766. Sambandet mellan allmänna handlingars offentlig-
het och tryckfriheten kommer fortfarande till uttryck i det grundlags-
stadgande tryckfrihetens allmänna innebörd. kap.Av l 1 §som anger
tryckfrihetsförordningen följer offentliggöra allmännarättenatt att
handlingar del tryckfriheten.är en av

allmänBegreppet handling behandlas i 2 kap. Tryckfrihetsförord-
ningen. Av 3 § framgår med handling förstås framställning skriftiatt
eller bild upptagning kan läsas, avlyssnas ellersamt på sättannatsom
uppfattas endast med hjälp tekniskt hjälpmedel. innebärDetett attav

bandinspelningar och informationäven lagradt.ex. med hjälpärsom av
dator handlingar.utgör

handlingEn allmän den förvarasär hos myndighet och enligtom en
särskilda regler inkommen till eller upprättad hos myndighet.anses
Med myndigheter de ingår i den offentligrättsligaavses organ som
statliga och kommunala organisationen. Myndighetsbegreppet omfattar
således bl.a. kommunernas och landstingens förvaltningsmyndigheter.

beslutandeDe kommunala församlingarna likställda med myndig-är
heter vid tillämpningen 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Friståendeav
rättssubjekt fullgör offentliga förvaltningsuppgifter isom anses
förevarande sammanhang inte myndigheter. Kommunala bolag,vara
föreningar och stiftelser således inte myndigheter.är

allmänAtt handling offentlig innebär varje svenskär atten
medborgare har del handlingen.rätt Av kap. tryckfri-14 5 §att ta av
hetsförordningen följer utlänningar i princip har tillgång tillävenatt
allmänna handlingar, deras kan inskränkas lag. Rättenrättmen genom

del allmänna handlingar kanatt utnyttjas oberoende det syfteta av av
för vilket den enskilde begär få del handling.att ta av en

kap.I 2 och12 13 tryckfrihetsförordningen förregleras hursättet
allmänna handlingar skall tillhandahållas. principI får den vill tasom
del handlingen välja mellan studera eller kopiera den i myndig-attav
hetens lokaler och beställa avskrift eller kopia handlingenatt moten av

avgift. Däremot finns det ingen låna hem allmännarätt atten
handlingar.

Principen allmänna handlingars offentlighet kan inte alltidom
tillämpas fullt vissaI situationer kan viktigaut. allmänna eller enskilda
intressen skadas offentligheten och del allmännarätten att taav av
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detbarafår skesekretess. Så ärbegränsaskan dåhandlingar omgenom
vilka räknasspeciella omständigheter,till vissamed hänsynpåkallat
Omständig-tryckfrihetsförordningen.stycketförstai kap. 2 §2upp

allmärmadelbegränsaskälkanheter rätten att tautgöra att avsom
sammanhang-dettasärskilt intresse i ärochhandlingar ärsom av-

detvalutapolitik,ellerpenningpolitikfinanspolitik,centralabl.a. rikets
personligaenskildasskyddet förintresseekonomiskaallmännas samt

förhållanden.ekonomiskaeller
begränsningarskalltryckfrihetsförordningenkap. §Enligt 2 2 av

särskild lagihandlingarallmännadelrätten att ta noga enangesav
särskildahänvisar.särskilda lagen Denvilken dentilli lageller annan

l979/80:2 117.sekretesslagen prop.lag är s.som avses

kommunalaOffentlighetsprincipen i3.2

bolag
verksamhetkommunalvanligareblivit allthar detårUnder attsenare

får kommunerKLEnligt kap. 16 §fonner. 3privaträttsligaibedrivs
tillangelägenhetersinavården ettlandsting lämnaoch över av

förening,ideellekonomisk förening,handelsbolag,aktiebolag, ett enen
Överlämnande skedock intefårenskild individ.tillellerstiftelse enen

skallangelägenhetenkommunaladenföreskriftdet finns attomenom
förfrämstbetydelsebegränsning harordning.särskild Dennahandhas i

kommuna-skall handhasverksamhetsområdenspecialreglerade avsom
fårmyndighetsutövninginnefattarFörvaltningsuppgiftnämnder.la som

finnsdetendastöverlämnasregeringsformen6 §kap.enligt 11 om
lagstöd för det.särskilt

vilkenlika starktverksamhetoffentligi oavsettinsyn ärIntresset av
verksamheten. Devalt förlandsting harochkommunerform som

vidmyndighetermedjämställtsdärförharföretagenkommunala
sekretesslagen.ochtryckfrihetsförordningenkap.2tillämpningen av

deltryckfrihetsförordningenföreskrivs i rätt taattVad avomsom
handlingarförocksågällatillämpliga delarskallhandlingar iallmänna

därstiftelserochekonomiska föreningarhandelsbolag,aktiebolag,hos
inflytande.bestämmanderättsligtlandstingochkommuner utövar ett

landstingochkap. SekrL. Kommuner9 §framgår 1Detta ansesav
ellerdeinflytandebestämmanderättsligtutöva ensammaett om

förfogar änägande eller översitt sätttillsammans annat mergenom
förening. Iekonomiskaktiebolag ellersamtliga ihälften röster ett enav

föreliggerinflytandesådantgällerhandelsbolagfråga ettatt omom
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kommuner och landsting eller tillsammans utgörensamma- -
samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i bolaget. stiftelserI
föreligger rättsligt bestämmande inflytandeett kommuner ochom
landsting på grund stiftelseförordnandet har ellerrätt att avsättaav utse

hälften ledamöternaän i styrelsen för stiftelsen.mer av
Handlingsoffentligheten gäller i sådana företagäven ägssom av

andra kommunala bolag, kommunalförbund eller andra juridiskaav av
kommuner eller landsting har rättsligt bestämmandeettpersoner som

inflytande
Som framhålls får intresset offentlighet och insyn iblandovan av ge

vika för intresset med sekretess skydda andra viktiga intressen.attav
gällerDet offentlighetsprincipensäven tillämpning i fråga om

kommunala företag. I sekretesslagen finns bestämmelser till skydd för
det allmännas ekonomiska intresse. I lagen 1990:409 skydd förom
företagshemligheter finns bestämmelser till skydd för obehöriga

företagshemligheter.på Bestämmelserna harangrepp ansetts ettge
tillräckligt skydd för uppgifteräven de kommunala företagensom
affársförhållanden prop. 1993/94:48 29.s.

Den har nekats del allmän handling hosatt tasom ettav en
kommunalt företag kan överklaga beslutet på vidsättsamma som

Överklagandemotsvarande beslut myndighet. sker till förvaltnings-av
domstol.

hittillsDet sagda har gällt offentlighetsprincipens tillämpning i
kommunala företag där kommuner eller landsting har dominerandeett
inflytande i enlighet med vad Det finns emellertidsägssom ovan.
behov insyn och offentlighet i andra kommunala företag.även Iav

kap.3 18 § tredje stycket KL stadgas därför fullmäktige skall verkaatt
för allmänheten enligt de grunderatt gäller för allmännasom-
handlingars offentlighet skall ha del handlingar hosrätt att ta av-
företag där kommunen delägare haär rättsligt bestämmandeutan att ett
inflytande. harDet orimligt kräva fullmäktige skall tillansetts att att se

offentlighetsprincipen tillämpasatt i dessa företag och fullmäktigeäven
åläggs således endast verka för öppenhet.att
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3.3 Utformningen bestämmelserna iav

sekretesslagen

Med sekretess förbud för myndigheter och deras funktionärer attmenas
röja uppgift, sig det sker muntligen eller på sättannat t.ex.vare genom
utlämnande handling. Sekretesslagen innehåller bestämmelserav en om
tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud lämnaatt utom
allmärma handlingar.

Sekretesslagen bygger tanken offentlighetsprincipen inte skallatt
hindras sekretess i utsträckning nödvändigt. Sekretess skallstörre änav
gälla endast det påkallat för skydda vissa viktiga intressen.när är att
Ytterligare utgångspunkt har varit möjliga återhållsamhetstörstaatten
skall iakttas det gäller sekretess till förmån för det allmännasnär
intressen. Sekretess får i dessa fall förekomma bara då offentlighet
skulle hindra eller försvåra den verksamhet i fråga.avsevärt ärsom

flesta bestämmelsernaDe sekretess utformade de skallsåär attom
tillämpas bara det skulle uppstå risk för skada uppgiftnär om en
lämnades Detta uttrycks bestämmelsernaså innehållerut. att ett
skaderekvesit. Dessa två slag "raka" eller "omvända".är av -

raka skaderekvesitetDet innebär offentlighet gälleratt som
utgångspunkt, sekretess träder det föreligger risk förattmen om
skada. stadgasSå exempelvis i kap.9 17 § SekrL sekretess underom
förundersökning i brottmål för uppgifter enskilds personliga ellerom
ekonomiska förhållanden, det kan ellerden enskilde någonantas attom

hans närstående lider skada eller uppgiften fallröjs. I annatav men om
skall uppgiften offentlig. Avsikten riskbedömningen skallär attvara

med utgångspunkt i själva uppgiften. innebär beslutet inteDetgöras att
behöver grundas på skadebedömning enskilda fallet.i deten
Avgörande istället uppgiften det utlämnandeslagär är att ettom av
typiskt kan medföra skada.sett

omvända skaderekvesitetDet innebär sekretess gäller iatt
utgångsläget, uppgiften kan bli offentlig, klartdet ståratt attmen om
det inte finns någon risk för skada. exempelEtt omvänt
skaderekvesit finns i kap. gäller7 1 § SekrL, enligt vilken sekretess
inom hälso- och sjukvården för uppgift hälsotillstånd ellerenskildsom
andra förhållanden,personliga uppgiftendet inte klart kanstår attom

närståendelämnas den enskilde eller lidernågon hansut utan att av
konstruktion innebärDenna den skall avgöraattmen. omsom

uppgiften kan bli offentlig har ganska begränsat för sinett utrymme
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uppgiften inte skebedömning. I praktiken kan utlämnandeett utanav
uppgiften.identitet och dennes avsikt medvetskap mottagarensom om

finns bestämmelserbör anmärkas det i sekretesslagen någraDet att
sekretess förinnebär absolut sekretess. Så gäller exempelvissom

ekonomiskauppgifter skatteärenden enskildas personliga elleri om
och för uppgift enskild har lämnat tillförhållanden 9 kap. 1 § som

eller till Notariusallmän advokatbyrå i ärende rättsligt biträdeom
uppgiftenpublicus, det kan den enskilde har förutsattatt attantasom

förtroligtskall behandlas 9 kap. §.9

Sekretess med hänsyn till det allmännas3.4

ekonomiska intresse

innehåller bestämmelser sekretessSekretesslagens sjätte kapitel om
gällerekonomiska intresse. Enligt §hänsyn till det allmännas 1med

myndighetensmyndighets affärsverksamhet för uppgiftsekretess i om
driverdriftförhållanden, det kan någonaffärs- eller antas att somom

förevarandeuppgiften röjs. Sekretess enligtlikartad rörelse gynnas om
skyddafordrar det finns behovbestämmelse således attatt av

förut-förmåga konkurrera. Under motsvarandemyndighetens att
bolag,sekretess hos myndighet för vissa uppgifter hossättning gäller

affärsverksamhet ochsamfällighet eller stiftelse bedriverförening, som
bestämmandeallmänna myndighetendär det utövar ettgenom

eller bedriver revision.inflytande
antingenaffärsverksamhet förstås verksamhetuttrycketMed somen

affärsinriktad.del Etti sin helhet eller i viss avgränsad ären
den bedrivsför i allmänhetutmärkande drag sådan verksamhet är att

skallfallden med vinst eller den imed krav på skall vartatt att
alltför prop.skall fattasihop ekonomiskt. inteBegreppet snävt

sigåtarf.. bl.a. myndigheter1979/89:2 omfattar144 Det soms.
räknas ocksåaffärsverksamhetuppgifter i konkurrens med andra. Till

affärsmässiga former.utlåningsverksamhet bedrivs undersom
uppgifterBestämmelsen i kap. SekrL sikte på6 1 § tar om

förhållandenaffärs- sådanamyndighetens och driftförhållanden. Med
försäljningköp,för det första konkreta ärenden angående t.ex.avses

affärs-Till myndighetseller uthyrning egendom, tjänster eller annat.av
allmäntaffärshemligheteroch driftförhållande räknas också merav

slag,slag, marknadsundersökningar, utredningar annatt.ex. avsom
slagallmäntprissättningskalkyler andra liknande uppgifteroch av mer

l979/80:2 145.prop. s.
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kap. regleras den s.k. upphandlingssekretessen.I 6 2 § SekrL
förvärv,Sekretess råder för uppgift hänför sig till ärende angåendesom

överlåtelse, upplåtelse användningeller egendom, tjänst eller annanav
nyttighet, det kan det allmänna lider skada uppgiftenantas attom om
röjs. bestämmelsen stadgas vidare uppgift anbud ellerI att om
motsvarande erbjudande eller landsting inte iinom kommun etten

fall får anbudet ellernågot lämnas till den har lämnatänannan som
eller avtalerbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs

slutits eller ärendet har slutförts.har annars
SekrL finns bestämmelser sekretess för uppgifter6 kap. 3 §I omom

upplåningsverksamhet. Sekretess gäller för sådanadet allmännas
uppgifter, det kan allmännas låntagaredet ställningantas attom som

inte enbartskulle försämras uppgiften röjs. Sekretessen gällerom
uppgifter direkt visst lån också för uppgifter harrör ett utansom som

samband uppgiftermed upplåningsverksamheten,näraett t.ex. omsom
dessriktlinjer för myndighets upplåning eller storleken påen om

gäller såvälberäknade lånebehov prop. 1979/80:2 Sekretessen149.s.
upplåningsverksamhetenhos den myndighet bedriver den aktuellasom

myndighet Bestämmelsenhos den till vilken uppgifter har lämnats.som
med uppgifter ihar konstruerats rakt skaderekvesit. innebärDetett att

skallmyndighets upplåningsverksamhet huvudregel varaen som
skyddaoffentliga och sekretess inträder först så erfordras för attatt om

allmännas ställning låntagare.det som

Sekretess till skydd för enskilds3.5

ekonomiska förhållanden

i detförBestämmelser sekretess till skydd enskilda motparterom
Enligtfinansiella finns i kap. SekrL.allmännas verksamhet 8 8 §

Riksbankens kassa-första gäller sekretess i bl.a.bestämmelsens stycke
Riksgälds-ivalutahandel och och utlåningsrörelserörelse, in- samt

ekonomiskauppgift enskildskontorets upplåningsverksamhet för om
och denabsolutförhållanden. bör denna sekretessDet är attnoteras att

andrainnefattar bestämmelsenssåledes inte något skaderekvesit. Enligt
upplånings-bedrivenstycke gäller sekretess i myndighetannan av

uppgifterföreller affärsmässig utlåningsverksamhetverksamhet om
dendet kanenskilds affärs- eller driftförhållanden, attantasom

upplåning harskada röjs. det gällerenskilde lider uppgiften Närom
prop.betydelse för bl.a. den kommunala verksamhetenbestämmelsen

1979/80:2 238.s.
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Bestämmelsen i kap. SekrL SekrL8 8 § kompletteras kap. 10 §8av
sekretess till för affärsförbindelser medskydd enskildas detom

allmärma. Sekretess gäller hos myndighet för uppgift affars- ellerom
driñförhållanden för enskild, i fall i bl.a.vadänannatsom som avses

i affärsförbindelse särskild8 § har med myndigheten, detträtt avom
anledning kan den enskilde lider skada uppgiften röjs. Omantas att om
det kan den enskilde lider skada uppgiften röjs, gällerantas att om

också hos myndighet för uppgift affärs- ellersekretess om
driftförhållanden för enskild har affärsförbindelse mediträttsom

förening, samfällighet eller stiftelse affärsverksamhetbolag, driversom
bestämmandeoch i vilka det allmärma myndigheten utövar ettgenom

inflytande eller bedriver revision.

Sekretessregler i den finansiella3.6

lagstiftningen.

fmansieringsverksamhet finnskap. lagen 1992:16105 §I 1 enom
enskildasbestämmelse tystnadsplikt. slår fastBestämmelsen attom

förhållanden till kreditmarknadsföretag obehörigen får röjas. Iinte
bestäm-kap. bankrörelselagen finns motsvarandel 10 § 1987:617 en

obehörigen fårmelse, enligt vilken enskildas förhållanden till bank inte

rojas.
såväl handlings-Ifrågavarande sekretessbestämmelser innefattar

institutetsuppgiftersekretess tystnadsplikt för samtliga rörsom som
styrelseledamöter,till sina kunder. Bestämmelserna gällerrelation

bryteranställda och andra befattningshavare, revisorer. Dent.ex. som
brottsbalkenstystnadsplikten inte dömas till enligtkanmot ansvar

brottsbalken.bestämmelse brott tystnadsplikten 20 kap. §3motom
enligt denbryter tystnadsplikten riskerar däremotDen mot ansvarsom

och skadeståndsrättsliga lagstiftningen.arbets-
fårkap. lagen värdepappersrörelseEnligt l 8 § 1991:980 enom

värdepappersbolag,styrelseledamot eller befattningshavare hos ett
affársför-den egenskapen får uppdragsgivaresvilken i kunskap om en

vad hanhållanden eller personliga förhållanden, inte obehörigen röja
ochhar fått Tystnadsplikten omfattar inte enbart styrelseledamöterveta.

1 SFS1992:1610 kreditmarknadsbolag har ändratDen tidigare lagen namnom
1992:16101997:453. Från och med den juli 1997 benämns den lagen1 om

ñnansieringsverksamhet.
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revisorer. Tillockså andra befattningshavareanställda t.ex.utan som
bankrörelselagenenligt exempelvisskillnad vad gäller ärmot som

bestämmelsen itystnadsplikten straffsanktionerad. bryterDen motsom
värdepappersrörelse kan dömas för brottkap. lagen8 §1 motom

tystnadsplikt enligt kap. brottsbalken.20 3 §
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Finansiering kommuner och4 av

landsting

Inledning1

huvudsyftet medförarbetena till 1991 års kommunallag slås fastI att
ekonomiskakommunala verksamheten inbegripet denden -

iakttagande ansvarsfull ekonomi-förvaltningen medär att av en-
uppgifter ellerfullgöra de ankommer på kommunernahantering som

besluttill följd lagar, andra författningar ochlandstingen egnaav
f.. ansvarsfull hanteringprop.1990/91 110 påKravet avs. en

kommit inledande bestämmelsen iekonomin har till uttryck i den
Enligt kap.kommunallagens kapitel ekonomisk förvaltning. 8 1 §om

hushållning iskall kommuner och landsting ha god ekonomiskKL en
kostnader bör täckassin verksamhet. innebär bl.a. löpandeDet att av

ellerkonsekvent underbalansera budgetenlöpande intäkter. Att att
förenligt med kravetregelmässigt lån för driftändamål inteta ansesupp

ställs iekonomisk hushållning. och med år 2000på god Från
intäkternakrav skall såkommunallagen på budgeten upprättasatt att

överstiger kostnaderna.

lån4.2 Rätten att ta upp

kringgär-och landstingens lån tidigareKommunernas rätt att ta upp var
regeringensdad ganska detaljerade bestämmelser. fickDe utanav
femmedgivande lån återbetalningstid högst årbara med samtta en om

återbetalas inomlån skulle användas för betalning äldre lån ochavsom
förvärvVidde betalningsterminer gällde för det äldre lånet. avsom
för sådanintecknad egendom fick de betalningsansvar ävenöverta

fem år.intecknad skuld ställd betalas inom längre tid Iänattsom var
regeringenoch landsting lån endastövrigt fick kommuner ta upp om
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hade lämnat sitt tillstånd. Enligt särskild bestämmelse kunde docken
regeringen i vissa fall befria fråndem kravet på underställning. Samma
regler skulle tillämpas frågai kommunalförbund.om

slutetI 1970-talet konstaterades den statliga lånekontrollenattav
saknade betydelse för skydda kommunernas och landstingensatt
förmögenheter föroch tillgodose intresse stabiliserings-att statens av
politisk samordning prop. 1978/79:53 f.. tillstånd från16 påKravets.

upphävdesregeringen därför år och i i1979 stället infördes den
dåvarande kommunallagen hållenallmänt bestämmelse 4 kap. §7en

kommuner och landsting hade lån. förarbetenaIrättatt att taom upp
till den nuvarande kommunallagen framhölls kommuner ochatt
landsting i egenskap självständiga juridiska harav enpersoner
automatisk lån, denna inte har inskränktsrätt att ta rättupp om genom

lagstiñtning.särskild några sådana begränsningar farmsDå inte utöver
den begränsning följer kommunal-ändamålet måsteattsom av vara
rättsligt godtagbart, den särskilda bestämmelsenansågs i 4 kap. §7 som
onödig och den fick därför inte nuvarandenågon motsvarighet i den
kommunallagen prop. 1990/91 17 120.s.

Kommunallagens bestämmelser förut-ekonomisk förvaltningom
de medel kommuner och landsting fördisponerar sinsätter att som

verksamhet inte används för angelägenheter ligger utanför densom
kommunala kompetensen. har inte nödvändigt uttryckaDet ansetts att
denna självklara princip i lag. lånKommunernas möjligheter att ta upp

finansierabegränsas dessutom det principiella hindret mot attav
driftkostnaderlöpande med lånade medel, vilket följer kravet godav

ochekonomisk hushållning i kap. 1990/91:117 1118 1 § KL prop. s.
211.s.

uppmärksammafinns i detta sammanhang anledning någotDet att
bestämmelsen i kap. enligt vilken kommuner och landsting8 13 § KL,

fordran.inte f°ar upplåta i sin egendom till säkerhet förpanträtt en
huvudsakliga landstingBestämmelsens innebörd kommuner ochär att
låninte kan säkerhet i fast egendom. Pantsätt-panträttmotta upp av

ningsförbudet omfattar i lösvisserligen också upplåtelse panträttav
möjligendettaegendom, saknar praktisk betydelsestörre utommen

beträffande stridi fartyg. Förbudet innebär beslut ipanträtt motatt ett
redanbestämmelsen kan upphävas efter kommunalbesvär. beslutetOm

har tillverkställts, skall det har fattat beslutet attseorgan som
framgårverkställigheten i den utsträckning möjligt. Dettarättas ärsom

10 kap. §KL.15av
tiden för underställningsskyldigheten regeringenUnder gällde att

egendom.inte tillstånd till lån med säkerhet i form fastipanträttgav av
FörbudetDenna praxis gick tillbaka till avgörande från 1920-talet.ett
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lagfástes först år 1979.kommunal egendomupplåtelse ipanträttmot av
försäkerhetenden verkligalagstiñningsärendet uttaladesI att

samladedenlån delslandstingensochkommunernas utgörs av
kommunenfasta och lösa egendomdels all denskattekraften, somav

1978/79:53 18. hängerDettaeller landstinget prop.äger sammans.
Därtill kommerbeskattningsrätten.självständiga kommunalamed den

enligtförsättas konkurseller landsting kan ikommunervarkenatt en
1996:75;svensk se 1996:6, RHuppfattning i RHetablerad rätt

i 1992Riberdahl SvJTKonkursrätt, 1961, 25Welamson, s.s
grunderstatsskicketsbestämmelserRegeringsformensif.209 om

förvaltningenkonkursförvaltarehindra övertaratt enavenanses
förbudlagstiftningsärendetlandsting.kommun eller I motett om

tilltron tillväsentligt fördetuttalades vidareupplåtelse ärpanträtt attav
utgå frånlångivama kanlåntagareoch landsting attkommuner attsom

påskattekraften ochsamladebåde denbaseras på attkrediten
sinmed helaför åtagandenlandsting sinaochkommuner svarar
deskadas,skulle kunnalåntagareställningegendom. Deras omsom

i formsäkerhetanvisa särskildlångivarevissatillgodosåg att avgenom
panträtt.

bestämmelsen ibakgrundPantsätmingsförbudet bör mot avses
bankstadgarbl.a.1987:617, vilkenbankrörelselagenkap. § att2 13

detobehövlig ellerfrån säkerhet den kanfår avstå annarsomom anses
tillförarbetenafrån säkerhet. Avsärskilda skäl avståföreligger att

obehövliga vidsäkerheter börbestämmelsen framgår att somanses
241.prop.1986/87: 12till bl.a. och kommunerkreditgivning stat s.

förbudochlånharVad moträtten att tasagts omuppomsom nu
kommunalförbund.pantsättning gäller även

avsnitt 4.4.idiagram 4skuldsättning framgårKommunernas av
i avsnitt 4.5diagram lllåneskulder framgårLandstingens av

4.3 Borgen

möjligheternuvarandelandstingenskommunernas ochBakgrunden till
lån.möjligheterför derasdensammateckna borgen taattäratt uppsom

1979sålunda årtillståndpå regeringenstidigare kravetDet ersattes av
ochkommunerförkommunallagenstadgande iuttryckligt rättenett om

vidarefördes inteStadgandet§.teckna borgen 4 kap. 7landsting att
framhöllsförarbetenakommunallagen.nuvarande I atttill den

juridiskasjälvständigalandsting i egenskapochkommuner personerav
120. Denna1990/91 117i borgen prop.automatiskhar rätt att s.:en
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gäller dock med den begränsningen ändamålet med borgens-rätt att
åtagandet måste kommunalrättsligt godtagbart.vara

Vad möjligheten för kommuner och landstingsägs attsom ovan om
teckna borgen gäller kommunalförbund.även

Kommunernas borgensförbindelser ökade kraftigt under 1990-talets
Årförsta hälft. 1996 uppgick borgensåtagandena till sammanlagt 230

miljarder kronor, eller till 23 kr477 invånare. samtliga borgens-Avper
åtaganden avsåg 90 lån till kommunala bolag.nästan procent
Spridningen mellan kommunernas åtaganden och beror bl.a. påär stor
skillnaden i ägande kommunala företag. kommungrupperDeav som
har de borgensåtagandena invånare förortskommuner ochstörsta ärper

städer, vilket delvis förklaras med betydande bostadsbyggan-större ett
de under 1980-talet. Landsbygdskommunema har i regel begränsade
borgensåtaganden. dessa kommuner bedrivsI verksamhet i kommunala
företag i mindre omfattning.

Landstingens borgensåtaganden betydligt mindre omfattningär av
Årkommunernas. 1997 uppgick de till miljardersammanlagtän 2,4

kronor. sammanlagdaDe åtagandena iungefär likaär stora nu som
början 1990-talet. För närvarande landstingStockholms länsav svarar
för ungefär hälften landstingens totala borgensåtaganden.av

Verksamhet4.4 ekonomiKommunernas och

Verksamhet

kommunernasAv kostnader knappt 30 varderaprocentavser omsorgen
äldre och funktionshindrade respektive utbildning. Bamomsorgenom

for 16 kostnaderna, individ- och familjeomsorgenprocentsvarar av
för och övrig verksamhet for8 20procent procent.

ÖkningenUtgiftema i kommunerna har,har ökat under lång tid.
det ansträngda ekonomiska bl.a. tillläget, fortsatt under år,trots senare

följd och visspsykiskt utvecklingsstördaattav omsorger om
psykiatrisk harvård från landstingen under 1994-övertagits åren

Nettokostnadema till1996. för kommunerna uppgick år 1996 215,2
miljarder kronor och investeringsutgiftema till miljarder kronor.17,4
Nettokostnadernas fördelningen framgårolika verksamheter av
diagram
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kostnader på olikaFördelning kommunernasDiagram 1 av
verksamheter

Övrig
egentlig

Barqcââsmgverksamhet
20%

Individ- och
familje-
omsorg

23°/° Utbildning
28%

Äldre och
funktions-
hindrade

28%
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Inkomster

år uppgick till 347totala inkomster underKommunernas 1996externa
sådanamiljarder kronor. Med inkomster alla inkomster utomexterna avses
mellanfrån interna exempelvis ersättningarkommer transaktioner, somsom

inkomstslagdelar kommunens förvaltning. Fördelningen på olikaolika av
framgår diagramav

årDiagram inkomster2 Kommunernas 1996

frånAvgifter
försäljning av
verksamhet

12%

Generella
statsbidrag

11%

Special-
destinerade
statsbidrag

4%

Skatter .Övrigt.62%
11%
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Ekonomiskt resultat

harKommunerna under delen 1990-talet flera årstörre sammantagetav
Årredovisat negativa ekonomiska resultat. resultatet1996 det sämstagav

Århittills under 1990-talet. ska kommunerna2000 ha resultatett som
överstiger noll i enlighet med det balanskrav då börjar gälla. Somsom
framgår diagram finns3 det spridning mellan kommunernastorav en
beträffande resultatet för år 1996.

Diagram Förändringar3 kapital resultati 3 år 1996,eget
exklusive extraordinära intäkter

krlinv

3 000

2 000

1 000

0

1-280Kommun000
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Finansiella skulder och tillgångar

tolvårs-under denskuldsättning har fördubblatsKommunernas senaste
framgår diagramperioden. Detta av

Miljarder kronorlåneskulder.KommunernasDiagram 4
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60000-
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Aå
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ÖvrigaI Ilångivare Finansinstitut Bankersvenska
I KommuncertiñkatI Obligationslán I lánUtländska
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Utvecklingen kommunernas finansiella tillgångar visarenligt diagram 5av
ochpå ned- uppgångar under tolvde åren. Från och med år 1993senaste

har markant ökning tillgångarna skett i form banktillgodo-ökadeen av av
havanden. Under de åren ocksåkan relativt kraftiga förändringarsenaste
mellan tillgångsslagolika noteras.

FinansiellaDiagram 5 tillgångar. Miljoner kronor.

25 000
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5 000
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Även mellangäller finansiell variationema kommunernadet ställningnär är
förnettokostnademabetydande. Diagram visar likvida medel i6 procent av

kommunersamtliga 288 i stigande ordning.

Likvida år nettokostnadernaDiagram 6 medel i1996 procent av

so -----------------------------------------------------------------------------------------------------

50-
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4.5 Landstingens verksamhet och ekonomi

Verksamhet

Drygt 80 landstingens kostnader hälso-procent och sjukvård.av avser
Nettokostnadema uppgick år till1996 miljarder95,5 kronor och investe-
ringsutgiñema till 5,4 miljarder kronor. Nettokostnademas fördelningen på
olika verksamheter framgår diagramav

Diagram 7 Fördelning landstingens påkostnader olikaav
verksamheter

CentralfövvalmingmmTank 4%5%
Utbildningochkultur

5%

Socialverlsainstmm2%

Tandvård
3%

Primärvård
17%

.egionsjukvárdLäns-och
64%

3SOU1998:72



SOU 1998:72landstingochkommuner66 Finansiering av

Inkomster

periodenunderårför varjeminskadeinkomsterLandstingens externa
sambandgenomfördes iskatteväxlingarbl.a. till följd1991-1996, somav

till kommu-fördesvård ochverksamheter inomolika övermed att omsorg
miljardersarmnanlagt 116tilluppgickinkomsternaDe externanerna.

skatteñnansieringgradhögrehar änLandstingenår 1996.kronor aven
diagramframgårinkomstslagolikaFördelningen påkommunerna. av

år 1996.Landstingens inkomsterDiagram 8

lämnadeförErsättningÖvn-gt under3% 7%
Patienlavgnermm

5%

statsbidrag
8%

Skatteinkomster
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Ekonomiskt resultat

Landstingen har under delen 1990-talet redovisatstörre sammantagetav
Årnegativa ekonomiska resultat diagram 9. 2000 resultatetväntas

överstiga noll i enlighet med det balanskrav gälla.då börjar Detsom
kommer i sin positivt finansiellt sparande eftersomtur att ettgenerera
resultatet innefattar avsättningar för framtidaäven pensionsutbetalningar.

Diagram 9 Landstingens finansiella sparande och Miljarderresultat

kronor.

Finansiellt- sparande

-Resultat 3

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
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diagram 10.landstingenresultatet mellanekonomiska varierarDet

3 ikapital resultatFörändring10 procentDiagram eget avav
år.år Genomsnitt1997.nettokostnaderna per

0
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Finansiella tillgångar och skulder

Landstingens skuldsättning nådde år Däreñer har den1991.toppen
diagramminskat 11. En bidragande orsak till minskningen deär nya

redovisningsprinciper landsting och kommuner införthar undersom
1990-talet och innebär pensionsskulden balansräk-redovisas påattsom
ningen och dess förändring kostnad. medförDetatt tas upp som en en
likviditetsuppbyggnad under de gångna åren till viss del har foranväntssom

lån.att amortera

Diagram Landstingens11 låneskulder. Miljarder kronor

12
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O

llllllllllllllll2

O
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 19%19% 1994 19%
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finansiellaförhållande återspeglas landstingensi utvecklingenSamma av
årenöka underfram för äreftervilka minskade till årtillgångar, 1990 a

relativtnivåndiagram Under åren 1994- 96och 1993 12.1992 var
stabil.

tillgångar. Miljarder kroLandstingens finansiellaDiagram 12

xO 2
19851986198719881111

ÖvrigtÖvr BostadskredlterBank kartaplaceringar Galigationer IlI
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det gäller den finansiellaNär ställningen variationerna mellan landstingenär
betydande. Diagram 13 visar jämförelsetal för landstingens finansiella
nettotillgângar, dvs. likvida medel med avdrag för långfristiga och tillfälliga
räntebärande skulder.

Diagram Landstingens13 likvida tillgångar inkl. finansiella
nettotillgångar långfristigaoch lån i årnettokostnadernaprocent av
1997

-35
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zâggå-g 3:9 åg

I JEILårUristigaIán Ulwidatillgångar
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finansiella lagstiftningen5 Den

Inledning5.1

kapitel skall lagstiftningen det finansiella området behandlas.I detta på
svenska lagstiftningen bygger för kredit-Den på EG:s bestämmelser

avsnitt därför grundliginstitut. 5.2 lämnas förhållandevisI en
redogörelse för EG-reglema. avsnitt översiktligI 5.3 lämnas en

för den svenska lagstiftningen.redogörelse
den finansiellaRegleringen sektorn omfattande. gäller iDetärav

verksamhet omfattandesynnerhet den bedrivs banker. Densom av
motiveras grundläggande skyddsintressen.regleringen antal Deettav

skyddsvärda intressena det finansiella stabilitet,utgörs systemetsav
effektivitet.sundhet och stabilitet särskilt iIntresset väger tungtav

bank- och ellerfråga betalningssystemet, eftersom störningarom
fallissemang i dessa få på helakan återverkningarsystem stora
samhällsekonomin. på sundhet bl.a. behovetKravet motiveras attav
skydda kreditinstitutens kunder.

EG-rättsliga bestämmelser för5.2

kreditinstitut

Inledning5.2.1

hindrenEnligt artikel i EG-fördraget skall medlemsstaterna avskaffa3
förför fri rörlighet för bl.a. tjänster. fria rörligheten gällerDen även

till ståndfinansiella tjänster och inom bedrivs arbete för fåEU ett att en
enhetlig bank- och kreditrnarknad.

frånKreditinstitut definieras i företagEG-rätten ett somsom
ochåterbetalbara medelallmänheten insättningar eller andratar emot
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återbetal-andraMottagandeför räkning.beviljar krediter avegensom
ellertraditionell upplåningske i olika former,medel kanbara t.ex. som

jämförbaraandraobligationer ochfortlöpande utgivning avgenom
svenskaomfattar bl.a.kreditinstitutDefinitionenvärdepapper. av

fmansieringsverksamhetkreditrnarknadsbolag i sinochbanker som
medel pålånari forminsättningar ellerantingen emottar uppannan

marknaden.den öppna
verksamhet tvåkreditinstitutensi regleringen ärHömstenama av

77/780/EEGdirektivetbanksamordningsdirektiv. benämnss.k. De av
författningaroch andrasamordning lagardecember 1977den 12 avom

förstakreditinstitutverksamhet ioch drivarätten startaattom --
89/646/EEG denrespektive direktivetbanksamordningsdirektivet- av

författningarlagar och andrasamordning1989december15 omom av
andrai kreditinstitutdriva verksamhetochrätten startaatt --

bankområdetmarknaden påinrebanksamordningsdirektivet. Den
trädde ibanksamordningsdirektivetmed det andrafullbordades i och att

januari 1993.kraft den 1
skyddförtillkommitbanksamordningsdirektiven harbådaDe att ge

kreditinstitu-förkonkurrensvillkorför skapa likasparmedel och att
bl.a.Direktiven ställer kravolika medlemsstaterna.i deten

kapitaltäckning. Destartkapital ochminstaobligatorisk auktorisation,
får ställamedlemsstaternavilket innebärminimidirektiv,s.k. attär

lagstiftning.sin inhemskakrav isträngare

grundläggande principerNågra5.2.2

finansiella tjänsterformarknadmed skapa inreinom EGArbetet att en
erkännande deömsesidigtprinciper;grundläggandebygger på tre av

kreditinstitutetsiverksamhetenregelverken, tillsynnationella över
verksamheten.förauktorisationömsesidigt erkännandeochhemland av

Ömsesidigt metodregelverkennationellaerkännande de är enav
medlemsstaternasstandard förtillframför nåatt en gemensam

skapatanken inom EGursprungliganationella regelverk. Den attvar
finansiellaförmarknadinreför åstadkommaregler att engemensamma

såhannoniserasnationella lagar skulleMedlemsstatemastjänster. att
uppnåsvårtemellertidvisade siglikalydande.de blev Det att
tillnå framteknik förstället valdesharmonisering. I att enen annan

regelverk.nationellastandard för medlemsstaternasgemensam
medlemsstaternasförfastställer miniminivâerinnebär EGTekniken att

ömsesidigtprincipenområdet. Enligtgrundläggande regler på om
medlems-därefter godta övrigaerkännande skall varje medlemsstat
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regler tillräckliga för tillgodose det landetsstaters attsom egna
grundläggande anspråk på sundhet i den finansiella verksamheten.

Principen hemlandstillsyn, eller hemlandskontroll, innebär attom
det den behöriga myndigheten i institutets hemland harär som
huvudansvaret för tillsynen institutets hela verksamhet såväl iöver
hemlandet i övriga medlemsstater. Med hemland det land isom avses

Övrigavilket kreditinstitutet har blivit auktoriserat. medlemsstater f°ar
godta den bedömning gjorts myndigheten i institutets hemland.som av

Principen ömsesidigt godkännande auktorisation för verk-om av
samheten innebär auktorisation finansiellt företag har fåttatt etten som
i sitt hemland skall gälla i hela EU-området. får med stödFöretaget av
denna enda auktorisation både bedriva verksamhet över gränserna
mellan medlemsstaterna och etablera filialer inom hela EU-området.
Ifrågavarande rättigheter omfattar vissa angivna verksamheter, vilka
finns på lista i särskild bilaga till det andra banksam-upptagna en en
ordningsdirektivet. Listan brett utbud olika finansiellaettupptar av
tjänster, bl.a. mottagande insättningar och andra återbetalnings-av
pliktiga medel från allmänheten utlåning olika former.isamt

auktorisation5.2.3 Närmare om

banker och andraFör kreditinstitut skall auktoriseras krävsatt som
huvudregel de har startkapital till fem miljoneruppgår minstatt ett som

motsvarande cirka 42,5 miljoner kronor. kanMedlemsstaternaecu
dock ställa lägre krav, startkapitalet får aldrig mindre änmen vara en
miljon ecu.

Ytterligare krav för auktorisation aktier ellerärett större ägareatt av
andelar kan lämpliga. Syftet med förhindradetta krav är attattanses

missbrukar sin ställning eller sitt inflytande, kunder ochsåägarna att
andra intressenter kan skadas förtroende föreller så allmänhetensatt
kreditinstitutets stabilitet riskeras. lämplighet skallStörre ägares prövas
både i samband med auktorisationen och sådanaföretag närav nya

ökar sitt ägande i redan etablerade företag. auktorisationägare För
ställs dessutom krav på företagets ledning. i ledningenDe ingårsom
måste tillräckligt yrkesmässigaväl ansedda och ha tillräckligavara
kvalifikationer. fall får SlutligenI auktorisation inte beviljas.annat
ställs vissa krav på företagets Verksamhetsinriktning och organisation.
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ochreglerna för kapitalbas5.2.4 Närmare om

kapitaltäckningsgrad

bedriverkreditinstitutbanker och andraverksamhet ärDen som
fullgör sinakredittagama intemed risker olika slag,förenad attt.ex.av

amorteringar seochskyldigheter det gäller betalning räntornär av
finansiellasäkra stabiliteten i detavsnitt 6.3.2. För systemetäven att

tillräckligskall hafinansiella företaggäller särskilda regler att enom
kapitalstyrka.

olikafinns ikapitalstyrkaBestämmelserna kreditinstitutens treom
89/299/EEGfinns i rådets direktivRegler angående kapitalbasdirektiv.

Bestämmelserkreditinstitutkapitalbasen iapril 1989den 17 omomav
den89/647/EEGkapitaltäckningsgrad finns i direktivetinstitutens av

rådetskreditinstitut.för Ikapitaltäckningsgraddecember 198918 om
värde-förkapitalkrav93/6/EEG den 15 1993direktiv mars omav

kreditinsti-kreditinstitut finns bestämmelserpappersföretag och attom
marknads-för s.k.reserveringarvärdepappersföretag skalloch göratut

risker.
kapitaltäckningsgradkapitalbas ochtill direktivenBakgrunden om

1970-talenochskuldkriser under 1960-avregleringar ochattvar
konkurrensenökade samtidigtbankernas utlåningmedförde att som
utlåningrisker i sinBankerna alltdem hårdnade.mellan utanstörretog
kreditinstitutbl.a.Direktiven innebärkapitalet stärktes.det attatt egna

Storlekenandrakapital och vissavisst minstaskall ha egetett reserver.
riskexponering.institutetsdessa avgörs av

vilkabestämmelserinnehållerkapitalbasDirektivet omom
artikel 2.kapitalbaskreditinstitutsfår räknas itillgångar ettsom

kapitalbasensförkriterierGenom att samman-ange gemensamma
konkurrerakreditinstitutförutsättningar föruppnås likartadesättning att

dessutomKapitalbasen kanmarknaden. utgöra ettdenpå gemensamma
bedömaoch förför tillsynsverksamheteninstrumentviktigt att

soliditet.institutens
direktivetmedkapitalbas hänger intimtDirektivet omsammanom

institutensförhindrasyftar tillkapitaltäckningsgrad, vilket attatt
tillbakabetalaförmårintetill följd kredittagamastabilitet skadas attav

klararinstitutetKapitalbasen skall såkrediter. att tasina attstor avvara
kreditinstitutvarjeDirektiven innebärförluster.vissa attsammantagna

institutetsminst åttakapitalbasskall ha procentmotsvarar aven som
kapitaltäcknings-uttrycks vanligenriskviktade tillgångar. Detta attsom

tillgångarnaRiskviktningminstgraden skall åtta procent. avvara
varjeförindividuelltbedömasrisken för förluster skallinnebär att

andra.riskfordringar innebärafordran. Vissa änstörreanses
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gäldenär,ellerframför vad för slagsalltBedömningen motpart,styrs av
hör hemma.och i vilket landdet frågaär motpartenavom

förstakapitaltäckningsgrad syftar iDirektiven kapitalbas ochom
förlusterförmåga klarasäkerställa kreditinstitutenshand till attatt av

arbetetskyldigheter. Underinte fullgör sinatill följd låntagarnaattav
förutsågs behovkapitaltäckningsgradmed direktivet attett avom

valuta-ochsärskilda reserveringar förkreditinstitut även ränte-gör
År därförmarknadsrisker.andra liknande s.k. 1993risker och antogs

värdepappersbolag ochförkapitaltäckningsreglerdirektivet om
93/6/EEG.kreditinstitut

kapital-förlämnas redogörelse reglernaavsnitt 6.3.2I omen
krediter till kommuner och landsting.täckning av

exponeringarStora5.2.5

den92/121/EEG 21direktivetbör någotSlutligen sägas avom
kreditinstitutskontrollövervakning ochdecember 1992 storaavom

hurvissa begränsningarDirektivet innebärexponeringar. storaav
enskildakreditinstitut får haexponeringar motettengagemang --

kan drabbamaximala förlustbegränsa denkunder. Syftet ettär att som
medkunderkund ellerföljd enskildtillinstitut att aven en gruppav

infria sina åtaganden.anknytning inte kaninbördes
kreditinstitutexponeringar räknasSom ettstora engagemang som

institutetsminstkund och 10har procentmotsvararmot avsomen
kunder,gällerkapitalbas. Detsamma mot avgruppengagemang en

devarandraanknytning tillsådan inbördesvilka har att uren
kreditinstitutdirektivet fårenda enhet. Enligtrisksynpunkt ettutgör en

exponeringarinte hakund eller kundgruppochmot somsammaen
detgällerkapitalbasen. Dessutomöverstiger 25 attprocent av

överstigafårexponeringar intesammanlagda värdet institutets storaav
dotterbolagellerkund moder-kapitalbasen. Om800 ärprocent av en

exponeringregler. Då fårgällerkreditinstitettill strängare somen
kapitalbas.institutetshuvudregel uppgå till högst 20 procent av

angivnadirektivetantal if°ar helt undantaMedlemsstaterna ett
möjlighetbegränsningsregler.ifrågavarande Dennaexponeringar från

förlust,risk förbegränsadtypiskt innebärexponeringargäller settsom
Beträffandecentralbanker.centralregeringar ochfordringar mott.ex.

gällermyndigheteroch lokalaregionalaexponeringar attmot
riskviktningenregler förfår besluta särskildamedlemsstaterna avom

exponering-huvudsakBestämmelsen innebär isådana attengagemang.
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regionala och lokala myndigheter får till 20mot tas procentar upp av
fordringens nominella värde.

5.3 Finansiell lagstiftning i Sverige

detta avsnitt lämnasI redogörelse för huvuddragen den finansiellaien
lagstiftningen i Sverige. Inledningsvis finns detanledning nämnaatt
arbete för närvarande sker i Banklagskommittén Fi 1995:09,som
vilken regeringen beslöt tillkalla i utredajuni 1995. Kommittén skallatt
behovet ändringar i det regelverk ochframför allt bankersstyrav som

kreditinstitutsandra verksamhet, institut detandraävenmen
finansiella området, värdepappersbolag och försäkringsbolag.t.ex.
Kommittén skall utreda behovet ändringar i tillsynens innehålläven av
och inriktning på detta område.

Kommitténs uppdrag framgår dir. skall1995:86. Arbetetav vara
avslutat den juni30 1999senast

Banklagstiftningen5 1
.

Inlåningsbegreppet i definitionencentralt bankrörelse. Enligtär av
lkap. § bankrörelselagen2 1987:617 bankrörelsemedavses
verksamhet i vilken ingår inlåning konto, behållningen ärom
nominellt bestämd och tillgänglig för varsel.insättaren med kort
Bankrörelse får bedrivas endast efter tillstånd oktroj.regeringenav

Bankrörelselagen innehåller bestämmelser verksamhetdenom som
banker får bedriva vissa andra för bankersamt gemensamma
bestämmelser. tillsyn,Det gäller bl.a. regler for redovisning, revision,
och registrering. delenBankrörelselagens regler tillär större

för de bankaktiebolag,tillåtna bankformematregemensamma -
sparbanker och medlemsbanker.

Regler hur banker förbildas och deras organisation finnsom
respektive bankforrn i bankaktiebolags-de särskilda banklagama -
lagen 1987:618, sparbankslagen och lagen 1995:15701987:619

medlemsbanker.om
svenska banklagstiftningen forDen har till reglerEG:sanpassats

kreditinstitut.
Bankerna står under tillsyn Finansinspektionen.av
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ñnansieringsverksamhet5.3.2 Lagen om

ändamåltillverksamhet harfmansieringsverksamhetMed somavses
tillförmedla kreditkredit,garanti förkredit, ställalämnaatt

förvärvafinansieringmedverka tillellerkonsumenter attgenom
sådanRegler förför nyttjande.lös egendomeller upplåtafordringar

fmansieringsverksamhet.lagen 1610finns i 1992:verksamhet om
bestämmelserfmansieringsverksamhet bygger på EG:sLagen om
finansierings-bedrivatillstånd förSåledes fordraskreditinstitut. attom

kan tillFinansinspektionen ochTillstånd meddelasverksarnhet. gesav
utländskatillföreningaroch ekonomiskaaktiebolagsvenska samt

kravetundantag frånfinns emellertid flerakreditinstitut. Det
finansierings-förtillstånd inte krävsBl.a. gällertillståndsplikt. att

myndighet.eller kommunalbedrivs statligverksamhet som av
krav påfinns vidareñnansieringsverksamhet attlagenI om

vissochstartkapitalvisstskall hakreditmarknadsföretagen ett en
Ägarprövning demskallledning.organisation och äga somavrum

kreditmarknadsföretag.innehav ikvalificeratförvärvar ettett
Finansinspektionen.under tillsynKreditmarknadsföretagen står av

värdepappersrörelseLagen5.3.3 om

verksamhetdenvärdepappersrörelse reglerar1991:981Lagen om
huvudsakligenvilkavärdepappersinstitut, utgörsbedrivs avavsom

Finansinspek-krävsfondkommissionärsfirmor. Enligt lagenochbanker
förmedlingkommissionshandel,tillstånd för bedrivationens att av

förfinansiella instrumentmedhandelinstrument,finansiella egen
emissionsmedverkan.ochinstrumentfinansiellaförvaltningräkning, av

och tillaktiebolagsvenskabankinstitut,till svenskafårTillstånd ges
vilka kravbankinstitut.inte Lagenföretagutländska är somangersom

ellerbedrivayrkesmässigtfå tillstånduppfyllda förmåste attatt envara
Blandverksamheternavärdepappersrörelse.angivna annatdeflera av

lämpligasundhet ochstartkapital,på minsta ägare.ställs krav
för hurreglerinnehållervärdepappersrörelse ävenLagen om

skallvärdepappersrörelsegällerbedrivas. Allmäntrörelsen får att
värdepappersmarknadenförförtroendeallmänhetensbedrivs så att

otillbörligenintekapitalinsatseroch enskildasupprätthålls så att
Värdepappers-sund.rörelsen kani övrigt så attsamtäventyras anses

Finansinspektionen.under tillsynstårinstituten av
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5.3.4 Lagen kapitaltäckning och storaom

exponeringar

Kapitaltäckning

Regler kapitaltäckning för kreditrisker infördes i banklagstiftningenom
redan år 1968. EG-direktivet kapitalkrav för värdepappersforetagom

kreditinstitutoch 93/6/EEG införlivades i den svenska lagstiftningen
lagen 1994:2004 kapitaltäckning och exponeringar,storagenom om

träddevilken i kraft den januari1 1995 såvitt bestämmel-utom avser
marknadsrisker, vilka trädde i kraft den januari1 1996. Lagenserna om
förutom bankeromfattar kreditmarknadsföretag och värde-även

pappersbolag.
skall kapitaltäckasDet både kredit- och marknadsrisker.ärsom

Reglerna innebär bl.a. placeringar och fordringar för vilka svenskaatt
eller svensk kommun skall kapitaltäckas till 0staten procent,svarar

inte alls.dvs. Placeringar och fordringar hos eller garanterade av- -
svenska kreditinstitut, utländska kommuner, utländska banker eller
internationella utvecklingsbanker skall till sitt20tas procentupp av
värde. Placeringar och fordringar med säkerhet i bostadsfastighet skall

till 50 sitt värde och övriga placeringar, fordringar,tas procentupp av
garantiförbindelser och andra åtaganden skall till sitt fullatas upp
värde, dvs. med 100 procent.

Kapitalbasen skall enligt kap. vid till2 2 § varje tidpunkt uppgå
minst 8 värdet instituts riskviktade tillgångar ochprocent ettav av
åtaganden.

Stora exponeringar

framgårSom redogörelsen i avsnitt 5.2.5 år 1992 EG-antogsav
direktivet övervakning och kontroll kreditinstituts storaom av
exponeringar 92/ 121/EEG. Redan tidigare den svenskahade i
lagstiftningen funnits regler Reglernas.k. enhandsengagemang.om

företaginnebar inte fick ha fordringar ellerpå låntagareatt ett samma
låntagare förbundna med detvarandra i sådan omfattning attsom var
fanns risk institutet inte skulle kunna skyldigheter,fullgöra sinaatt om
låntagaren inte kunde reglera sina fordringar.

Reglerna i EG-direktivet införlivades i denexponeringarstoraom
svenska lagstiftningen lagen kapitaltäckning1994:2004genom om
och exponeringar. Reglerna omfattar förutom banker ävenstora
kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag.



SOU 1998:72 finansiella lagstüiningen.Den 81

bestämmandeVid instituts exponering skall vissa inteett posterav
medräknas. gäller bl.a.Det placeringar för vilka svenska ellerstaten en
svensk kommun Undantagen riskenexponeringar där attsvarar. avser

inte skall infrias liten. skall viktas tillDessaär posterengagemangen
beräkningennoll vid kapitalkravet.av
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påAllmänt förutsättningarna6 om

finansmarknaden

Inledning1

allmänt utvecklade finansiella marknader.Sverige har välsett
tillöppenhet omvärlden stårEkonomins marknader igör ävenatt

vänderförfogande, direkt för aktörer och indirekt för demstörre som
exempel banker.sig till finansiella mellanhänder olika slag, tillav som

Kreditmarknaden kan, förenklat, delas inågot en gross-upp
penning- obligationsmarknaden, del för mindrehandelsdel, och och en

specialiserade krediter, marknaden för intermedieradeoch/eller med
Den kreditmarknadsföretag.krediter. domineras banker ochsenare av

formerför deras traditionella utlåning den sker itypiskaDet är att som
bankernaslämpade för andrahandshandel. Samtidigtinte lånen ärgör

ochkreditmarknadsföretagens till penning-och utlåning koppladnära
del sinobligationsmarknaden, de betydandeeftersom hämtar aven

värde-standardiseradefinansiering från denna emissiongenom av
papper.

anledninginledningsvis det i princip inte finnsbörDet attnoteras att
frågasig detskilja inhemska och internationella marknader,på ärvare

första handkan igrosshandel eller detaljhandel. Upplåning i kronorom
valuta ochutländski Sverige, det möjligt låna i attär attarrangeras men

förhjälp optioner och andra instrumentsedan med terminer,av
mellanGränsdragningenundvika valutarisker.skuldskötsel oönskade

inträder iförändras drastiskt Sverigeinhemskt och internationellt om
innebärbl.a.valutan, vilketvalutaunionen. blir då den inhemskaEuron

förvalutariskförknippade medlån i inte kommer attatt varaeuro
skatter.huvudsakliga beståroch landsting, vilkas intäkterkommuner av

hemmamark-potentiellkan därmed betrakta hela euro-områdetDe som
nad för sin upplåning.

penning-behandlasdisponerat följer. avsnittKapitlet I 6.2är som
förhållanden,obligationsmarknaden. Tonvikten läggs svenskaoch på
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utländsk valutavissa specifika aspekter på upplåning iävenmen
ochvia bankDärefter diskuteras i avsnitt upplåningredovisas. 6.3

kapitalförvalt-frågankreditmarknadsföretag. avsnitt 6.4 berörsI om
hantering finansiella tillgångar.ning och annan av

obligationsmarknadenPenning- och6.2

Allmänt6.2. 1

förfortsättningensvenska penning- och obligationsmarknaden iDen
heltskull kallad obligationsmarknaden dominerasenkelhets av

fastighetsñnansierandeoch obligationer utgivnastatspapper av
det penning-kreditmarknadsföretag. Vid utgången år 1996 fannsav

miljardervärdeobligationsmarknadsinstrument till 000och 2ett av ca
penningmark-miljarder dessautestående. 400kronor Närmare av var

hade löptid understigande år.dvs.nadsinstrument, etten
styrdi viktiga avseendenobligationsmarknadenStrukturen är av

statsskulden,respektive traditioner.finansieringsbehov Den stora varav
1996finansierad i kronor, har gjort årdrygt 70 är att statenprocent

obligations-för den emitterade volymen påsvarade 46 procent av
ochBostads-form obligationer och statsskuldväxlar.marknaden i av

fmansieringsbehov.och långsiktigafastighetssektorn har också stora
deförår svarade bostadsinstitut 45Vid utgången 1996 procent avav

andeldvs. allt väsentligtutestående instrumenten, i staten.samma som
tillBostadsñnansieringen i Sverige kom tidigt överstyrasatt

ändamålsenligför dettaobligationsmarknaden, delvis äratt en
bostadsfmansie-till följd det regleradeupplåningsform, delvis av

särställning.bostadsobligationer längeringssystemet, där engavs
viafinansierat sigutsträckninggengäld har övrigt näringsliv i litenI

undan-såledesobligationsmarknaden. Industriobligationer spelar en
banksig viahar i stället finansieratskymd roll i Sverige. Näringslivet

viaföretagen,internationellt verksammadet gäller deoch, när
för kommunerländer. gällerobligationsmarknader i andra Detsamma

uteståendedenVid år uppgickoch landsting. utgången 1996av
icke-finansiellaemitteradevolymen räntebärande värdepapper av

motsvarandetill miljarder kronor, 4företag och kommuner 81 procent
totala stocken.denav

använda sigskall kunnaförutsättning för låntagareEn att aven
såobligationsupplåning fmansieringsbehoven är stora attär att

kostnaderfastautsträckning,besparingarna de iuppväger storextra,
bl.a.innefattarvid utgivning värdepapper.uppstår Dessaavsom
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marknadsgaranteroch eventuellatill emissionsinstitutersättningar som
handel i instrumenten,söka upprätthållaförbinder sig samtatt

etablerats.k. rating, frånkostnaderna för få kreditbetyg, ettatt ett
den internakostnader förkreditbetygsföretag. Till detta kommer

dessa tjänsterför kunna köpakompetens låntagaren behöver attsom
förvaltasjälv sin skuld.och

enligt gällandeBeträffande framtidsutsikterna kan noteras att staten
minska sinkommeroch planer för finanser attstatensprognoser

i relativaobligationsmarknaden, åtminstonepå den inhemskaupplåning
emittenter. Detför andraAllt lika ökar därmed utrymmetannattermer.

aktiviteten påändrad inriktningtänkas leda till någotocksåkan aven
volymerhanteringobligationsmarknaden; från betoning storaav av

fördjupad analysenhetliga egenskaper, tillmedstatspapper avmer
kreditrisker.bl.a. skillnader iprissättning, av

Upplåning marknaderpå utländska6.2.2

i principobligationsupplåning utländska marknaderför påKraven är
ochstorlek högreannorlunda i Sverige. något kraven påOminte ärän

torde oundgängligt.kreditbetyg vara
denhanteringenförsta hand tillkommeriDet är avsom

utländsk valuta.upplåningen sker ivalutaexponering uppstårsom om
inämnvärda intäkterlandsting harvarken kommuner ellerEftersom

valutarisk vilketförknippade medutländsk valuta, sådana lånär
finns dock iundvika.landsting normalt torde vilja Detkommuner och

betalningsflödenaframtidagoda möjligheter omvandla deallmänhet att
optionskontrakt.ellerkronbetalningar med hjälp termins-till av
motpartsrisker itillkan upphovbör sådana transaktionerNoteras att ge

kan iandradenbemärkelsen förluster uppståden partenatt om
skaffa sigföråtaganden och prisetkontraktet inte kan fullgöra sina att

till aktuell marknadskurs har stigit.utländsk valuta
ställerupplåninginternationellmotpartsriskerValuta- och gör att

iskerupplåningenkompetens hos låntagarenkrav på änstörre om
utländskaupplåning pådetta direktkronor. Sammantaget gör att

ochför de allra kommunernaendast tillgängligtmarknader störstaär
landstingen.för
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6.2.3 EMU-aspekter

harSverige beslutat inte delta i valutaunionen från år 1999,att starten
det kan ändå europeiskaintressant kortfattat beröra hurattmen vara

obligationsmarknader kommakan påverkas det införsatt attav en
valuta. frågaDenna föremål för livlig diskussion.ärgemensam

Synpunkterna med nödvändighet spekulativa, vissaär men gemen-
drag med betydelse för utredningens arbete kan ändå urskiljas.samma

begränsas tillResonemangen läge där Sverige med i valuta-ärett
unionen.

självklar effekt, giltig för all upplåning, denEn ärär att euro
inhemska valutan. kommunerFör och landsting därigenom uppbärsom

det således möjligtskatt i valutarisk sökaär att utan motpartereuro
EMU-området.inom hela gäller för rad andra aktörer,Detsamma en

vilket förväntas leda till obligationsplacerare lägger vikt vidstörreatt
Ävenbedömningar kreditrisker och mindre vid valutarisker.av

medlemsstaternas upplåning kommer värderas basisbehöva påatt av
relativ kreditrisk. förändring, kombination med statsfinan-Denna i att

i euro-länderna förväntas i bättre balans vad har varitänserna vara som
fallet under de decennierna i EU-länder, mångarad görsenaste atten
räknar med ökat intresse för industriobligationer och andraett papper

kräver ingående analyser kreditvärdighet. Till dennasom mer av
kategori ocksåmåste kommunobligationer räknas.

Sammantaget detta kommuner liksom andraoch landsting,gör att
låntagare, i valutaunionen kommer djupare ochmöta avsevärtatt
bredare finansiella marknader. upplåning ochgäller både för direktDet

eftersomindirekt, banker och andra interrnediärer kommeräven att
kunna de euromarknadema i anspråk.ta gemensamma

Upplåning6.3 via bank och

kreditmarknadsföretag

Allmänt intermediärers roll6.3.1 om

noterades inledningsvis intennedierade krediterSom marknaden förär
lån tillhandahålls banker och kreditmarknadsföretag- närasom av-

kopplad till obligationsmarknaden, eftersom interrnediärer fortsätt-
för betraktaningsvis enkelhets skull kallade banker har anledning att

obligationer krediter,alternativ placering. finansierar deI så måttosom
på marginalen, obligationsinnehav. traditionelländra sitt Enattgenom
bank har dessutom betydande inlåning, detfinansiering i form menav



finansmarknaden. 87förutsättningarna påAllmänt1998:72SOU om

bådegällerutlåningsräntor. Snarareinte inlåningsräntor attstyrär som
ochpenning-påpåverkasoch utlåningsräntorin- räntornaav

delmarkna-olikadekonkurrensen påobligationsmarknaden, samt av
utlåningstjänsterin- respektivede specifika kostnaderdema och som

till.upphovger
förmedlakreditmarknaden kanBankernas roll på sägas attvara

vända sigmöjlighetinte hand hartill aktörer påkrediter attsom egen
synpunkt bestårgrosshandelsmarknaden. från låntagarensSetttill

till detalj-skalaupplåning ii omvandlingsåledes tjänsten storav
handelsutlåning.

till Genomerbjuder emellertid också tjänsterBanker attspararna.
utvärderaochsökabank slipper desparande tillsittanförtro att uppen

erbjudabankerkanhand. På gångpåpotentiella låntagare sammaegen
lånkunde uppnåplacering vadsäkrare änavsevärt genomspararenen

frånmedelsamlalåntagare. Genombankensenda etttill att uppaven
kanantal låntagare,tilloch krediterantal ett stortstort sparare ge

skall fallerabankriskspridning. Risken förerbjuda ärbanken att en
skalli bankenskild låntagaremindre görasåledes änavsevärt att enen

det.
betydelsefull föri första handriskspridningstjänstDenna är

påoch därmed kostsamtför vilka det svårtsmåsparare, attär egen
mellan såsparandetvärdepappersmarknaderna, spridaviahand, t.ex.

tillräcklig grad.begränsas iriskexponeringenmånga låntagare att
däremotgrosshandelsmarknaden kanförvaltar kapital påAktörer som

de ieftersomriskspridning,betala förmindre benägna attantas vara
sinakompetensmöjlighet ochallmänhet har sättaatt samman

uppfylls.avseende risktagandederas målplaceringar så att

landstingochtill kommunerKreditgivning6.3.2

till1996åruppgick vid utgångenbankerupplåning iKommunernas av
bankernasbråkdeldärmed försvaradekronor.miljarder De25 aven

kronor.drygt miljarderuppgick till 700utlåning,samlade som
gäller ilandstingochtill kommunerkreditgivningbankersFör

harframgår nedanandra låntagare. Somregler forprincip somsamma
kapital-bankersberäkningnollvikt vidkommunkrediterdock av

upplåning,värdepappersbaseradinnebärtäckningskrav. Det att
ochbalansräkningarbankerskreditema lyfts bort frånvarigenom

kapitaltäckningskrav,underställdainteaktörerfinansieras ärsomav
kommunkrediterfördelar samband mederbjuder mindre i än t.ex.

fastighetskrediter.
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sammanhanget finns anledning frågan i vilken månI beröraatt
kreditgivning till kommuner landsting förknippad med risker.och är

framgår redogörelsen i avsnitt det etableradSom 4.2 ärav en
uppfattning i kan isvensk varken kommuner eller landsting gårätt att
konkurs. och betalnings-Kommuner landsting kan i och för sig råka i

hasvårigheter, de rättsliga instrument för åstadkommaattmen anses
betalning det inte kan ske omedelbart. Erfarenheter visaräven om

kommunal frånemellertid betalningsoförrnåga kräver insatseratt
sida dessase SOU 1996:12 25. Vilken betydelse harstatens s.

förhållanden för kreditgivning till kommuner
helt säker utgångspunkt ingen kreditgivning riskfri. AllEn är äratt

förknippad förkreditgivning med någon form riskanses av
riskernakreditgivaren. Här redovisas endast några de centralaav mer

horisont.från bankenssett
lånet.Kreditrisk risken gäldenären inte kan betala tillbakaär att

obefintligKreditrisken kommuner har intillnästansetts vara
kan betalaeftersom de har beskattningsrätt och därför förr eller senare

lån. Likviditetsrisk bl.a. solvent gäldenärtillbaka sina är när aven
anledning förfallodagen.inte kan betala lånetnågon

Managementrisk hänger bristande hos personalmed kunskapsamman
tilleller dålig organisation administrationen vilket kan ledaav

fullgörakapitalförluster, i sin kan påverka möjlighetentur attsom
förpliktelser. Exempel denna risk optionsaffären iandra är

kommun och MarknadsriskStockholms Orange County i USA. är
eller kurser "fel håll". kanske vanligasterisken går Denräntaatt
krediter rörlig där förändringsituationen medär ränta, aven

för krediten.marknadsräntan får direkt genomslag på räntekostnaden
Även marknadsriskför krediter med bunden för viss tid finnsränta en

betydande,skall extremfall kan denna riskkrediten Inär omsättas. vara
försvaretvid kronan hösten 1992.såsomt.ex. av

utgångs-EG-lagstiftningen, vilken behandlas i avsnitt 5.2,I är
innebärkrediter till kommuner och lokala myndigheterpunkten att en

förkapitaltäckningkreditrisk. Enligt EG:s direktiv 89/647/EEG om
viktkreditinstitut skall kommuner enligt huvudregeln åsättas 20 procent

beräknarvikt gällapå kommuner skallart. 6. Samma när man
93/6/EEGför utifrån direktivkapitalkravet marknadsrisker om

värdepappersföretag kreditinstitut 2.9.kapitalkrav för och art.
fårdirektivundantagsbestämmelse i årsEnligt 1989en

krävsdettakommuner nollvikt art. 7. Förmedlemsstaterna åsätta sina
fordringardet inte föreligger skillnad i risk mellanemellertid någonatt

grundasoch fordringar medlemsstaten i fråga, vilketpå kommuner på
det ikommunerna beskattningsrätt, delspå dels har attatt
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syftefinns imedlemsstaten särskilda institutionella ordningar att
fullgörande.risken för någondera skall brista Enminska iatt

skall notifieramedlemsstat utnyttjar denna undantagsmöjlighetsom
Övrigaikommissionen sin informerar övriga medlemsstater.tursom

f°ar också får tillämpamedlemsstater medge kreditinstituten hos dematt
vid ifrågavarande kommuner.nollvikt påengagemang

juni harenlighet med kommissionens meddelande i 1996I sex
Irland, Italien,Storbritannien, Tyskland, Frankrike,medlemsstater

använder sigoch Portugal förklarat de inteGrekland att av
harBland medlemsstatermöjligheten nollvikta kommuner. deatt som

anfört nollviktmöjligheten till nollvikt har Belgienutnyttjat att
Spanienför vissa regionala och lokala myndigheter.tillämpas endast

nollvikt tillämpas endast marknadslånpåhar upptagnaattuppgett av
regeringen.regeringar och godkända spanskaregionala av

detillämpar nollvikt endast för fordringar påNederländerna egna
medlemsstater.myndigheterna och inte på kommuner i andralokala

nollviktlagstiftningen kapitaltäckning harden svenskaI avom
Sverige har ocksåifrågasatts.svenska kommuner och landsting inte

denna nollviktning.notiñerat kommissionen om
kap. bank-sammanhanget det intresse peka på 13 §2I är attav

låntagarenföreskrivs kredit får beviljas endaströrelselagen. Där att om
betydertillbaka krediten.goda grunder kan förväntas betala Dettapå att

betalningsförmåga vadskall bedöma kredittagarens framtidabanken
krävskreditvärdighetamorteringar och låntagarensUtöverräntor.avser

föreliggereller detbetryggande säkerhet, inte den obehövligansesom
till lagen börEnligt förarbetenasärskilda skäl avstå från säkerheten.att

tillkreditgivnmingdär säkerheter obehövliga räknas bl.a.till de fall är
eller kommun prop. 1986/87: 12 241.stat s.

tillgångarfinansiellaHantering6.4 av

fråganAvslutningsvis finns anledning något uppmärksammaatt om
tillgångar.finansiellaoch landstingens hanteringkommunernas av
framtidenförväntas öka iför och behovet sådan hanteringIntresset av
2.4 ochbalanskravet avsnittföljd det lagstadgade setill av

för framtida pensionsutbetalningar.avsättningama
använda sigmöjlighet direktkommuner och landsting harStörre att

regi.förvalta sina tillgångar ivärdepappersmarknader och egenav
anlita banker,hänvisade tillMindre kommuner torde attvara

sinahanteringenvärdepappersinstitut och fondförvaltare för av
förvaltningAllmänt gäller förfinansiella tillgångar. närgränsenatt av
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tillgångar vid sidan bank möjlig lägre motsvarandeär är än gränserav
för upplåning vid sidan banker. Betydelsen etablera ochattav av nya
konkurrerande företag dettapå område därför mindre än näranses vara
det gäller upplåning.
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Europeiska gemenskapen och7

Europarådet

Enligt direktiven skall utredningen beakta hur den föreslagna
samverkansformen förhåller sig till EG:s konkurrensrätt och regler om
statsstöd. avsnittI lämnas därför7.1 redogörelse för dessa regelverk.en
I sammanhanget finns skäl uppmärksamma de åtagandenatt som
Sverige har gjort ratifrcera Europarådets konventionattgenom om
kommunal självstyrelse. Konventionen behandlas avsnitti 7.2.

EG-rättens regler7.1 konkurrens ochom

statsstöd

Inledningl l
.

Enligt artikel i EG-fördraget2 de övergripande målen medär ett av
gemenskapen marknad. mål fyllerFör dettaupprättaatt gemensamen
konkurrensreglema och bestämmelserna funk-statsstöd viktigom en

artikeltion. I 3 g således gemenskapen skall upprättaatt ettanges
säkerställer konkurrensen inom marknaden inteden inresystem attsom

snedvrids. Konkurrenspolitiken skall för medlems-vara gemensam
och deras nationella lagstiftning får stå i strid medintestaterna

gemenskapsrätten.

Konkurrensreglema7.1.2

EG:s konkurrensrätt innehåller förbud konkurrensbegränsandemot
avtal mellan företag och ställning.missbruk dominerandemot av
Förbuden kommer till uttryck artiklarna EG-fördraget.i 85 och 86 i
Bestämmelsernas främsta uppgift företagens agerande påregleraär att
marknaden och ide skall därför behandlas tämligen kortfattat det
följande. vidastBegreppet företag skall i detta sammanhang ges
möjliga tolkning. ekonomiskDet omfattar varje enhet bedriversom
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juridiskaföretagetsoberoendekommersiell verksamheteller statusav
vinstsyfte.verksamheten bedrivs ioch om

avtal Bestäm-konkurrensbegränsandebehandlarArtikel 85 m.m.
avtal och andraförbjuderolika delar.delas i 85.1melsen kan treupp

påverkakanochsnedvrider konkurrensenförfaranden somsom
avtalsådanastadgarmellan medlemsstaterna. 85.2handeln äratt

förutsätt-under vissamöjlighetkommissionenogiltiga. 85.3 attger
förbudet.bevilja undantag frånningar

och andrakonkurrensbegränsande avtalsikte påArtikel 85 tar
beslutföretag,avtal mellanVad åsyftasförfaranden. är avsom

samordnadeöverenskommelserföretagssammanslutningar och om
uppdelningprissamarbete,exempelvis gällaförfaranden. kanDet av

transaktioner.likvärdigavillkor tillämpas videller olikamarknader att
handelnde påverkarförbjudna,och förfarandenavtalSådana är om

resultatsyfte elleroch deras ärmedlemsstaterna attmellan om
inskränkshindras,marknadeninom denkonkurrensen gemensamma

Kommissio-påtaglig.handeln måstesnedvrids. Påverkan påeller vara
förutsättningarvissaavtal mellan företag underslagit fast ärhar attnen

omfattasoch därför intebetydelse s.k. bagatellavtalmindre avav
i artikelförbudet 85.

dominerandemissbruk sinsikte på företagsArtikel 86 tar av
väsentlig deleller inommarknadendenställning på engemensamma

påverkadet kanförbjudet i den månSådant missbrukden. ärav
exempel pånågrabestämmelsenmedlemsstater.handeln mellan I anges

frågaställning. kandominerande Detmissbruk att ettomvaraav
ellerandra villkoroskäliga priser ellerpåtvingar attföretag motparten
tekniskellermarknaderproduktion,begränsaförsökerföretaget

missbrukexempelAndratill nackdel för konsumenterna.utveckling
förvillkorolikatillämparföretagdominerande ställning är att ettav

konkurrensnackdel.drabbasnågonlikvärdiga prestationer, så att av en
förvillkorställerfråga företagocksåkan attDet att ett somvara om

förpliktelsersig ytterligareandra åtaravtal deningå partenatt som
medsambandhandelsbruk har någoteller enligttill sinvarken natur

förbjudnaförfarandenför deför avtalet.föremålet Gemensamt ärsom
skadarmissbrukasställningendominerandeden sättettär att som

andras intressen.
agerande påhand företagensi förstaArtikel reglerar således86
förpliktelserdockdenmed artikel innebärmarknaden. förening 90.1I

medlemsstaternaskallEnligt artikel 90.1för medlemsstaterna.även
fördragetstriderbibehålla åtgärdvidta eller någoninte motsom
exklusivaellerbeviljat särskildabeträffande företag de harsom

EG-domstolen harmonopol.exempelvis legalträttigheter, ettsom
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slagit fast beviljandet särskilda eller exklusiva rättigheter inte iatt av
sig oförenligt med artikel kombinationen denna och86,är attmen av
artikel inte tillåter medlemsstaterna företag i situation90.1 sätteratt en
där de har möjlighet förstamissbruka sin dominerande ställning. Ettatt
syfte med artikeln säkerställa konkurrensen mellan privata ochär att
offentliga företag.

Artikel skall läsas tillsammans med artikel enligt vilken90.1 90.2,
vissa företag skall undantas från tillämpningen EG-fördraget.av

har anförtrotts tillhandahålla allmäntFöretag tjänsterattsom av
ekonomiskt intresse omfattas inte fördraget, tillämpningav om aven
detta skulle hindra fullgörandet de uppgifter företagen harav som
tilldelats. Bestämmelsen möjliggör undantag för endast begränsaden

fullgörkrets företag angelägna samhällsfunktioner,av som som
exempelvis befordran eller tillhandahållande nationellapostav av

Äventelefonnät. företag ålagts trafikera flygrutterolönsammaattsom
radio- och TV-företag har fallaEG-domstolen bedömtssamt av

under bestämmelsen i artikel 90.2.
sammanhanget finns anledning Tyskland vidI EU:snämna att

regeringskonferens i önskemålAmsterdam förde fram1997sommaren
få s.k. Landesbank Landesbanksina sanktionerade i fördraget. ärattom

slags sparbanker Konferensenåtnjuter statliga garantier.ett som
noterade kommissionens uppfattning konkurrensreglema detgöratt
möjligt hänsyn till de intressetjänster allmänt ekonomiskttaatt av som
tillhandahålls de offentligrättsliga kreditinstituten i Tyskland samtav
till de förmåner dessa beviljats kompensation för kostnader isom som
samband med dessa tjänster. Regeringskonferensen uttalade därvid att
dessa förmåner inte får skada konkurrensförhållandena utsträck-i en

de särskildaning går vad krävs för fullgörautöver attsom som
uppgifterna och strider gemenskapens intresse.motsom

Kommissionen fick det i övrigai uppdrag rådet undersökaatt omav
medlemsstater finns företeelser Landesbank. Påliknar de tyskasom

landetfråga från kommissionen har Sverige uppgivit det här i inteatt
allmäntfinns något kreditinstitut tillhandahåller tjänster avsom

ekonomiskt intresse.

Statsstödsreglemal

EG-fördraget innehåller medlemsstaternasregler begränsarsom
möjligheter statsstöd. Reglerna, vilka mening hör till EG:si vidatt ge
konkurrensrätt, syftar till säkerställa konkurrensen inom EU:satt att
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vissamedlemsstaternasnedvridsmarknad inteinre att gynnargenom
92-94.återfinns i artiklarnaproduktion. Reglernaeller vissföretag

statsstöd.materiella bestämmelsernainnehåller deArtikel 92 om
övervakningkommissionensbestämmelserArtikel innehåller93 avom

visstfår rådetartikeloch enligt 94medlemsstaternas stödprogram
artiklarna 92tillämpningenbehövs förförordningardesätt anta avsom

relativtEG-fördraget finns endastbestämmelserna ioch 93. Utöver en
s.k.istatsstöd. återfinns EG:sfrågan Dennabegränsad reglering av om

direktivkommissionenshuvudsakoch består isekundärrätt av
förbindel-finansiellainsyn i dejuniden 25 198080/723/EEG omav

kallatvanligenoffentliga företag,ochmedlemsstaternamellansema
transparensdirektivet.

enligt följande.EG-fördraget inledsiArtikel 92
fördrag, stödföreskrivs i dettainteOm ärannat ensom ges av

slag detstatliga medel, vilkethjälpeller med än är,medlemsstat avav
konkurrensensnedvridasnedvrider eller hotar attatt genomsom

med denoförenligtproduktion,eller vissvissa företaggyrma
handelnpåverkarutsträckning detmarknaden i dengemensamma

medlemsstatema.mellan
centralabestämmelsensberöraanledning någotfinnsDet närmareatt

innebärstödbegreppetkonstaterasTill början kan attbegrepp. atten
från detförmånsubvention ellerslagsskall frågadet ettomvara

elleradekvatnågondet inte utgårdetta liggerallmänna. I att
harstödfrån Begreppetmarknadsmässig motprestation mottagaren. en

olikaradpraxis kanEG-domstolensinnebörd och enligtvidmycket en
artikel Somi 92.stöd i den meningföreteelser utgöra avsessom

räntevillkor påförmånligagarantier,statligaexempel kan nämnas
socialför-reduceringskattenedsättning,investeringsstöd,krediter, av

ellermarktillhandahållandesäkringsavgifter, subventionerat t.ex.av
överstigerbetalningeller tjänsterköplokaler motsamt somav varor

Även förvärvkapitaltillskott till företagmarknadspriset. avgenom
bedömningenstöd,berörda företaget äri det attaktier utgör enom
motsvarande förvärv.gjortskulle hainteprivat investerare

agerandesunde investerarensdenför bedömningenUtgångspunkten är
marknadsförhållanden.normalaunder

detstatsstöd krävsskallstöd utgesFör utgöra attatt ett enavanses
EG-domstolen harmedel.statligamed hjälpellermedlemsstat av

omfattasmyndigheterlokalaregionala ochstöd frånklargjort ävenatt
statsstödinnebär reglerna ärstatsstöd. Detbegreppet att omav

landsting.ochstöd från svenska kommunertillämpliga på
konkurren-snedvridaeller hotarstatsstöd snedvriderEndast attsom

stöduttalatEG-domstolen harenligt artikelotillåtet 92. attär somsen
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och stärker vissa företag förhållande till andraiutges statav en som
företag konkurrerar på den måstemarknadensom gemensamma anses
snedvrida konkurrensen. otillåtet fordrasFör stöd skallatt ett anses
således det endast vissa företag eller produktion. dettaviss Iatt gynnar
ligger krav på selektion. Stöd till samtliga verksamheter inomett ett
visst geografiskt område eller inom viss branschen anses vara
selektivt. iblandDet svårt dra mellan vadär gränsen äratt ettsom
otillåtet stöd enligt artikel 92 och vad allmän och därmedärsom en
tillåten åtgärd. Avgörande vilken effekt åtgärden får eller kanär
förväntas få i praktiken.

Ännu förutsättning för statsstöd skall otillåtet stödetatt är atten vara
påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Så fallet ettanses vara om
stöd stärker företags ställning förhållandei till företagandraett som
konkurrerar på den marknaden. detta sammanhang börIgemensamma
också bestämmelserna s.k. försumbart stöd Kommissionennämnas.om
har riktlinje fastställt stöd inte överstiger 50 000attsom som ecu
motsvarande cirka 425 000 kr under allmänhet intetreårsperiod ien
snedvrider konkurrensen.

det hittills sagdaAv följer EG-fördraget inte innebär någotatt
förbudabsolut statsstöd. Redan ordalydelsen framgår artikelmot attav

gäller endast inte92 föreskrivs i fördraget. artikelI 92.2annatom
vissa godkända former statsstöd. Som exempel kan nämnas attanges av

det tillåtet med stöd för avhjälpa skador har orsakatsär att avsom
naturkatastrofer eller andra exceptionella Vidarehändelser.av
innehåller artikel 92 uppräkning vissa kanformer stöden av av som

förenliga med den marknaden och därför tillåtnavara gemensamma
efter formellt godkännande kommissionen. skall endastHärett av

stöd för avhjälpa allvarlig medlemsstatsstörning inämnas att att en en
ekonomi kan förenlig med den marknaden. För attanses gemensamma
godkännas kommissionen krävs det allvarligfrågaärattav om en
störning i medlemsstatens hela ekonomi sektor elleroch inte endast i en
region. angivnaUtöver bestämmelser finns föreskrifter i EG-andranu
fördraget, vilka begränsar tillämpningsområdet för artikel bör92. Det
särskilt fördragets regler för jordbruks- ochnämnas att transport-
politken godkänner vissa former statsstöd.av

EG-fördragets artikelI finns bestämmelser statsstöds-93 hurom
reglerna skall genomföras. Kommissionen har central roll ochgivits en
skall i samarbete med medlemsstaterna fortlöpande granska de
stödformer förekommer. Kommissionen under-skall dessutomsom

eller förändrade stödformer. kommissionenFinnerrättas attnyaom
stödet otillåtet enligt artikel kan den den berörda92, beslutaär att
medlemsstaten skall upphäva eller inteändra stödet. Skulle rättastaten
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EG-domstolenföras direkt tillkan frågansig efter beslutet, av
artikel f°ar planera-Enligt 93.3eller andra berördakommissionen stater.

prövning harförrän kommissionensinte genomförasde stödåtgärder
framhållasavgörande. bör ocksåfram till slutligt Detlett attett en

föri ochstödrådet skall beslutamedlemsstat kan begära ettatt att som
förenligt med denskallsig strider artikel 92mot gemensammaanses

majoritetkvalificeradmedEnligt artikel kan rådetmarknaden. 94
fördragsreglemaför tillämpningenutfärda förordningar omav

statsstöd.

kommunalEuropeiska konventionen7.2 om

älvstyrelse

självstyrelsekommunalkonventionår 1985Europarådet antog en om
ratificeradesvilkenSelf-Govemment,of LocalThe CharterEuropean

syftar till1988/89:l19. Konventionenprop.Sverige år 1989 attav
och densjälvstyrelsen iden kommunala Europastärka och trygga anger

ochmellanför förhållandetgrundläggande principervissadärför stat
förbestämmelser intresseinnehållerKonventionen någrakommun. av

utredningen.
kommuner.administrativ tillsynfråganArtikel behandlar8 överom

tillendastnormalt syftalagstöd och den skallskall haTillsynen att
Tillsynenkonstitutionella principer.efterlevnad lag ochsäkerställa av
framhållslaglighetsprövning.huvudsakligen bestå i Detsåledesskall

tillproportionskall stå ikontrollmyndighetens ingripandeockså att
skall skyddas.de intressenbetydelsen somav

ekonomiskabehandlas frågor kommunernasartikel 9I resurser.om
nationellaför denkommunerna inombörjan slås fastTill att ramenen

vilkaekonomiskatillpolitiken skall haekonomiska rätt resurser,egna
finansiellaförfattning.ålagts dem i Dede uppgifterskall motsvara som
tillräckligtskallgrundaskommunernaspå vilkasystem vararesurser

följamöjligt för kommunernaflexibla för detvarierade och attgöraatt
fullgörande. Iuppgiftemasförutvecklingen kostnadernamed i av

tillgångskall hainom lagensslås fast kommunernaartikeln gränseratt
förlånför kunnanationella kapitalmarknadendentill taatt upp

punktkapitalinvesteringar 8.
sammanslutningar.bildabehandlar kommunernasArtikel 10 rätt att

samarbeta medde habefogenheter skallVid utövandet sina rätt attav
medsammanslutningarbildaskall också kunnaandra kommuner. De

intresse. Deutföra uppgifterkommuner förandra gemensamtatt av
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skall dessutom ha samarbetarätt med sina motsvarigheteratt i andra
på de villkor föreskrivs i lag.stater Kommunernas tillhörarätt attsom

förbund för skydda och främjaett sinaatt intressen ochgemensamma
tillhöra internationellt kommunförbundatt skallett erkännas i varje stat.
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8 Finansiell samverkan i några
nordiska länder

Inledning1

Enligt direktiven kan det lämpligt utredningen görattvara en
jämförelse med det kommunala fmansieringssamarbetet i övriga
nordiska länder. dettaI kapitel lämnas därför redogörelse fören
förhållandena i Danmark, Finland och Norge.

8.2 Danmark

Danmarks kommuner och län amt samverkar det finansiella
området föreningen KommuneKredit. Samtliga danska275genom
kommuner, de13 14 länen och kommuner24 på Färöarnaav var
medlemmar i föreningen vid utgången år 1996. Medlemskap erhållsav

upptagande lån från föreningen eller utställandegenom av genom av
säkerhet för någon lån hos föreningen. Medlemskapet kanannans
upphöra först skuldförhållandet har avvecklats och medlemmen harnär
befriats från det solidariska för föreningens skulder.ansvaret

KommuneKredit har till syfte erbjuda krediter åt kommunalatt
verksamhet. innebärDet KommuneKredit kan låna medel tillatt ut
kommuner och kommunala sammanslutningar. kan erhållasLån även

andra bedriver kommunal verksamhet, eller fleraav som om en
kommuner har ställt garantier för fullgörandet låneförpliktelsemaut av
eller låntagaren bolag eller förening, ellerär ett ägareom en vars
medlemmar solidariskt för skulderna och där eller flerasvarar en
kommuner ingår i kretsen eller medlemmar.ägareav

KommuneKredit står för cirka 45 kreditgivningen tillprocent av
kommunala ändamål i Danmark. Under år uppgick nettoutlåning-1996
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uppgick tilllånestockentotalamiljarder8,5 DKK. Dentill närmareen
miljarder DKK.drygt 40

utlåningmedel till sinKommuneKredit skaffar utatt gegenom
ochkapitalmarknadenpå den danska taobligationer att uppgenom

värdetillobligationerUnder år 1996i utlandet.krediter ettut omgavs
ägdehuvudsakligenvilkenUtlandsupplåningen,miljarder DKK.5 rum

tillårunderuppgickoch imarknaderna i Japan,Europapå samma
medel tillfonderatharFöreningenmiljarder DKK.sammanlagt drygt 4

förbrukats såhaSkulleåtaganden.föreningensförsäkerhet reservema
medlemmarföreningensnivå,viss angivenunderstigerdeatt svararen

sammanhangetiförpliktelser. kanDetföreningenssolidariskt för
MoodysharkreditvärdighetKommuneKredits prövatsnämnas att av

Konungariketerhållit betygdärvid harföreningenoch att somsamma
Danmark.

lagstift-finansielladen allmännaomfattas inteKommuneKredit av
författningsärskildstället iregleras iVerksamhetDanmark.ningen i
tillsynunderKommunekredit stårstadgar.föreningensoch i av

ministerietsfordrari stadgarnaoch ändringarInrikesministeriet
och intesäkerhetlångivamasföreningenSkullegodkännande. äventyra

verksamhetenInrikesministeriethärvidlag,rättelsevidta stoppaäger
skiftasskalltillgångarföreningensbeslutaoch ut.att

handlingarsför allmännareglernaomfattas inteKommuneKredit av
offentlighet.

Finland8.3

syftehuvudsakligaÅr Kommunñnans,aktiebolagetbildades1989 vars
kommuner.finskakrediterkostnadseffektivatillhandahållaär att

finskaSamtligaeläkevakuutus.KuntieninstitutetBolaget ägs av
verksamhethuvudsakligainstitut,medlemmar i dettakommuner är vars

anställda.kommunaltförpensionsförsäkringarförvaltaibestår att
gällerdetFinlandmarknadsledande i närKommunfrnans är
främstmedel tilllånarBolagetfinansiering.kommunallångfristig ut

tillskeUtlåning kansamfälligheter. ävenoch kommunalakommuner
tillborgentecknarkommunstiftelser,bolag ochkommunala enom

ingåendenågonKommunfmans intekrediten.försäkerhet gör mer
regelbun-emellertiderhållerBolagetsina låntagare.kreditvärdering av

medkanochställningekonomiskavarje kommunsinformationdet om
förBolagetlåna.kommuninformation nekadennastöd att svararenav

Vidupplåning.totalakommunsektornsden finska25 procent avca
till drygtlånestocktotalabolagetsuppgickår 1996utgången av
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miljarder eller6 FIM, motsvarande miljarder8,5 kronor. Kommun-ca
finans har aldrig drabbats några kreditförluster.av

Kommunfinans anskaffar medel för sin verksamhet genom
upplåning både på den nationella och den internationella kapitalmark-
naden. hälftenDrygt upplåningen sker i finska mark. Bolagetsav
viktigaste finansieringskälla består i utgivning kommunobligationer.av
Kommunfinans lyder under rättsliga reglering andrasamma som
finansiella institut i Finland lagen kreditinstitut. Lån tillom-
Kommunfinans nollviktade enligt finländsk lag.är

underlätta kommunernasFör finansiella verksamhet bildades åratt
1996 den s.k. Garanticentralen, uppgift ställa garantier förattvars
upplåning i kommunala kreditinstitut. Garanticentralen är ett
offentligrättsligt institut under Inrikesdepartementets kontroll. Verk-
samheten regleras i särskild lag. Nästan samtliga finska kommuner är
medlemmar i Garanticentralen. Kommunfinans ramavtal medtecknar
Garanticentralen för sin upplåning. Innebörden kreditgivare vidär att
utebliven betalning kan vända sig Garanticentralen med krav påmot
betalning. Garanticentralen kräver i sin säkerheter för sinatur
garantiåtaganden. regelI säkerheten skuldebrev utställdautgörs av av
kommunerna. denI mån Garanticentralens förslår,kapital inteegna

samtliga medlemskommuner för centralens åtaganden. Ansvaretsvarar
fördelas mellan kommunerna efter deras folkmängd.

finska lagstiftningenDen allmänna offentlighethandlingarsom
gäller inte för Kommunfinans, fördäremot Garanticentralen.men

8.4 Norge
År 1927 bildades Kommunalbank. 1920-taletsNorges Bakgrunden var
ekonomiska kris, vilken ledde till flertalet kommuner intenorskaatt
förmådde på betala sina lån. norska bildade dåDenrätt sättatt staten

Kommunalbank för hamnat iNorges hjälpa kommuneratt som
betalningssvårigheter. Banken kreditgivamas fordringaröver mottog
kommunerna och förbättrade därefter lånevillkoren för dem. Norges
Kommunalbank fortfarande Kommunaldeparte-norskaägs staten.av

fastställer riktlinjer för verksamheten tillsynoch övermentet utövar
banken. Bankens utlåningsramar stortinget ibestäms årligen stats-av
budgeten. års statsbudget till cirkaI 1998 bestämdes utlåningsramen 27
miljarder NOK, vilket innebar ökning miljoner NOKmed cirka 700en

föregåendei förhållande till år.
Verksamheten i Kommunalbank års lagNorges regleras i 1949 om

Kommunalbank. tillNorges Verksamheten skall bestå i kreditgivning
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förföreningarsammanslutningar,mellankommunalakommuner,
projektochföreningartill vissaVattenförsörjningochelektricitets- samt

allaförUtlåning skerändamål.socialalagen angivna typerför i av
fylkeskommuner,låntagamainvesteringar Dekommunala ärstörsta

sker tillutlåningvissmellankommunala Enochkommuner organ.
kommunal borgenfinnsförutsättning detunderbolag,kommunala att

för långarantierställadessutomfordran. Banken kanförtill säkerhet ut
skolor.för byggandetill kommuner av

mål föröverordnandevissastyrelse har bestämtKommunalbankens
norskasäkerställaskallBankenutlåningsverksamhet. attbankens

prioriteradevissakrediter förtillgång tillalltid harkommuner
kommunernaförskall etableraBankenverksamhetsområden. en

kredittagareerbjuda sinakreditmarknadenräntenivå på samtgynnsam
särskiltdärvidskallmöjligt. Banken värnavillkorlikartadeså omsom

sinbankenskallSlutligenmedelstora kommunerna.ochsmåde ge
skallKommunalbankrimlig avkastning. Norgesstatenägare en--

täckaförmedelstatligaerhåller ingakostnader och attbära sina egna
liknande.administration ellerkostnader för

30marknadsledande medKommunalbank nämnareNorges är pro-
under denvilkensektorn,kommunalakreditgivningen till dencent av

miljar-cirka 20årligt lånebehov1990-talet hafthälften ettavsenare
delarungefär likatill avsettLånebehovet harder NOK. stora
Kommunal-investeringar. Norgeslån ochbefintligaomläggningar av

affärsmässigaochbank-utlåningsverksamhetbedriva sinskallbank
har1980-taletunderkreditmarknadenavregleringenEftergrunder. av

marknadsräntoma.tillgradvisutlåningsräntorbankens anpassats
kommunerna.norskadelöpande kreditvärderingarBanken gör av

kommunensbedömningbådegrundas påutlåningBeslut avenom
kommunallagennorskaEnligt denmed lånet.ändamåletekonomi och

kommunerna.norskadetillsyni flera avseendenskall överutövastaten
borgentecknaellerfår lånintebl.a. kommuninnebärDet upptaatt en

kanlandshövding. Detfrån fylkesmannengodkännande noterasutan
drabbatsharintesedan år 1927KommunalbankNorges starten avatt

kreditförluster.några
upplåningmedelanskaffarKommunalbankNorges genom egen

Kommunaldepartementetsfordrarkapitalmarknaden. Upplåningen
utlandet.iupplåningsker ingenSedan år 1981godkännande.

säkerhet. Dettafrån norskamed garantierUpplåningen sker staten som
Kommunalbank och någraårs lag Norgesdirekt 1949följer omav

brukar intekreditgivaretill enskildariktadeutfästelserytterligare
tillavgiftsärskildbetalar bankenoch med 1996Från årförekomma. en
påtilluppgår 0,15Avgiftenutställda garantier. procentförstaten
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lån. Kommunalbank har erhållit kreditbetygNorgesupptagna samma
O-viktadenorska AAA. till KommunalbankLån Norges ärstatensom

både det gäller kapitaltäckningsgrad reglerna förochnär stora
exponeringar.

särskildKommunalbank 10§ innehållerLagen Norgesom en
bestämmelse inlåning. Sådan får ske från vissa angivna kommu-om
nala i den utsträckning regeringen bestämmer. Enligt uppgiftorgan som
har någon inlåning inte medgivits.ännu

KommunalbankNorges omfattas inte den norska lagenav om
fmansieringsverksamhet. innebär bl.a. särskilda reglerlagensDet att

kapitaltäckningsgrad och gäller för banken.exponeringar intestoraom
innebär banken kredit-EES-samarbetet dock är ettatt att somanse

kapital-institut i EG-rättslig mening. innebär bl.a. EG:sDet att
täckningsregler tillämpasskall på bankens verksamhet.

för tillämpligaReglerna allmärma handlingars offentlighet påär
Kommunalbank. dock inte lika långtgåendeDeNorges är motsva-som

rande bestämmelser i Sverige.
föreslagitAvslutningsvis kan offentlig utredning harnämnas att en
fördet statliga ägandet i Kommunalbank bör minska, påNorges attatt

har frånsikt gå till de kommuner låntagare i banken. Detöver ärsom
regeringshåll ombilda banken den tillochäven övervägts göra ettatt

till regerings-dotterbolag Postbanken. Enligt uppgift från det norska
den för avsikt utvärdera bankenskansliet har nuvarande regeringen att

regeringOrganisationsform. statsbudgeten förI 1997 Norges attangav
Kommunalbanken till denöverföra tillsynenöverväger överattman

underkastasnorska Finansinspektionen och banken formellt skallatt
sedvanliga kapitaltäckningskrav
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9 Exempel på finansiell samverkan i
Sverige

Inledning1

detta kapitelI lämnas några exempel på kommunal finansiell
samverkan redan förekommer i Sverige. avsnitt behandlasI 9.2som
Kommuninvest och i avsnitt redogörs9.3 för den samverkan ägersom

mellan landstinget och antal kommuner i Kalmar län detett närrum
gäller kapitalförvaltning. I avsnitt lämnas9.4 dessutom redogörelseen
för några s.k. "intembanker", finns i vissa kommuner ochsom
landsting.

9.2 Kommuninvest

Beteckningen Kommuninvest används i detta sammanhang som en
beteckning på Kommuninvest Ekonomisk Förening ochgemensam

Kommuninvest i Sverige Aktiebolag.
ÖrebroKommuninvest bildades år 1986 Kommuninvest i länsom

Aktiebolag. Bakgrunden bl.a. diskussion bristande konkur-var en om
inom finansieringsmarknaden för kommuner. Avsikten attrens var

samverkan mellan flera kommuner och landsting åstadkommagenom
volym och högre frekvensstörre i upplåningen villkormed bättreen

följd. Samarbetet organiserades i form aktiebolag med deettsom av
samverkande kommunerna Enligt företrädare förägare.som
Kommuninvest övervägdes bedriva verksamheten iäven att
kommunalförbund. Anledningen till så blev fallet bl.a.att attvar
ledningsorganisationen i kommunalförbund och regelverket för in- och
utträde inte bedömdes ändamålsenliga för verksamhet dären
medlemmar förväntades ansluta sig i snabb takt. menadeDessutom

lagstiftningen innebar det inte möjligt lämnaatt att överattman var en
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medlemskommunemakommunalförbunduppgift till utan attett
verksamhet.själva bedrivamöjlighetenförlorade att samma

konstruktion. Dennanuvarandesinfick år 1993Kommuninvest
ochFöreningEkonomiskKommuninvesthuvudsakibestår av

Aktiebolag.SverigeKommuninvest i

FöreningEkonomiskKommuninvest

bli medlemmargranskningefterlandsting kanochkommunerSvenska
före-beviljasMedlemskapEkonomisk Förening.Kommuninvesti av

sammanlagtföreningenhadeapril 1998styrelse. Den 1ningens
Utträdelandsting.ochkommuner 2dessa 96Avmedlemmar.98 urvar

Uppsägningstidenefter ansökan. ärstyrelsenbeviljasföreningen sexav
samtligamedlemmensske förstutträde kanochmånader när

avvecklats.harSverigeKommuninvest i ABmedaffärsförbindelser
dennebefarasdet kanmedlem,uteslutadessutom attStyrelsen äger om

Kommuninvest.åtagandenfullgöra sinainte kan mot
betalakontantföreningenvid inträde iskallmedlemmarNya en

iinvånarantaletmed ledningfastställsstorlekmedlemsinsats, avvars
viduppgickinsatsernasammanlagdaaktuella kommunen. Deden

Medlemsinsatsenkronor.miljonertill 72år 1997utgången av
föreningen.utträdemedlemmen vidåterbetalas till ur

EkonomiskKommuninveständamålet medEnligt stadgarna är
skerintressen. DetfinansiellamedlemmarnasfrämjaFörening att

SverigeiKommuninvestbedrivs iverksamhetden somgenom
ekonomiskadenhelägt bolag. IföreningenvilketAktiebolag, är ett av

Enligtverksamhet.finansielloperativbedrivs inte någonföreningen
föreningsmedlemmarsamtligadockstadgarföreningens svarar

iförpliktelseraktiebolagetsförskuldförsolidariskt och såsom egen
medlemmar-Mellanborgenshandlingar.tecknademedenlighet separat

regressvismöjligheterreglerar derassärskilt avtal attfinns ett somna
sittinfriathardemnågonvarandra,ersättningutkräva avomav

borgensansvar.

Aktiebolagi SverigeKommuninvest

Aktiebolagi SverigeKommuninvestbolagsordning ettEnligt sin är
kostnadseffektiviseraskalli finansfrågorsamarbetsorgan upp-som

stiftelser.ochbolagkommunalalåningsverksamheten för kommuner,
krediterförmedlaochverksamhet lämnaför bolagetsFöremålet är att
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till kommuner och kommunla samfálligheter till juridiskasamt personer
vilka eller flera kommuneröver bestämmande inflytande.utövar etten

Enligt bolagsordningen skall kreditgivningen ske inom för denramen
kommunala kompetensen. Bolagsordningen stadgar vidare aktie-att
bolaget får anskaffa de medel erfordras för denna verksamhetsom

bl.a. reverslån och obligationer,att ta att utgenom upp genom ge
certifikat och vissa förlagsbevis. huvudsakligaDen kapitalanskaff-
ningen har hittills skett upplåning kapitalmarknaderpå utanförgenom
Sverige.

Kommuninvest i Sverige Aktiebolag kreditrnarknadsbolag ochär ett
därmed understår tillsyn Finansinspektionen. Bolagets aktiekapitalav

uppgår till miljoner kronor.52,5 Samtliga aktier Kommuninvestägs av
Ekonomisk Förening.

Samarbetet i Kommuninvest bygger på frivillighet. innebär bl.a.Det
varje medlemskommun alltid fri själv föratt är avgöraatt om man en

viss upplåning skall använda sig Kommuninvest i Sverigeav
Aktiebolag eller någon aktör på marknaden. Bolagets utlåningav annan
under år uppgick1997 brutto till cirka 10 miljarder kronor. Den totala
lånestocken uppgick den 31 december till cirka miljarder1997 23per
kronor. kan iDet sammanhanget Kommuninvest i Sverigenämnas att
Aktiebolag i slutet år 1995 introducerade obligation för privataav en
och mindre institutionella placerare. Vid årskiftet 1996/97 uppgick den
totala försäljningsvolymen till miljoner kronor.175 Den 1 1998mars
emitterade Kommuninvest i Sverige Aktiebolag obilgationslånett om

miljard kronor. Lånet riktar sig förstai hand till placerare istörreen
Norden. Avsikten denna emission skall följas fler.är att av

Avslutningsvis kan Kommuninvest i Sverige Aktiebolagnämnas att
enligt sin bolagsordning skall lämna administrativ tillservice
kommuner till kommunala bolag och stiftelser.samt

Kalmar9.3 läns Pensionskapitalförvaltning
Aktiebolag

I Kalmar län bedrivs samarbete mellan nio kommuner ochett
landstinget i fråga kapitalförvaltning. Verksamheten bedrivs iom
Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning Aktiebolag syfteoch dess är att
de samverkande skall kunna överlämna likvida medel tillparterna
bolaget långsiktigför förvaltning. första hand det frågaI är om
förvaltning de medel har för framtiden kunnaiavsatts attav som
utbetala änstepensioner. Bolaget bildades i februari 1996.
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Pensionskapitalförvalt-länsskall KalmarbolagsordningenEnligt
kommu-samverkandedekapitalförvaltningstjänsterutföraning AB

verksamhet.därmed förenligbedrivalandstingetoch samtnerna
skallbolaget inteuttryckligendockstadgarBolagsordningen att

värde-1991:981i lagenverksamhetsådanbedriva omsom avses
pappersrörelse.

och hartill ägarkretsensig endastvänderverksamhetBolagets
dockutgångspunkttillståndspliktig. Bolagets ärdärför inte ansetts vara

tillskallmöjligtutsträckningi såverksamheten stor anpassasatt som
tillståndspliktigtförgällerkravförutsättningar ochde ettsom

värdepappersbolag.
förbundit siglandstinget harochsamverkande kommunerna attDe

deAvsiktenanvisad bank.bolagethos ärsin depå attöppna avenvar
beloppskallförvaltning i depån motsvarartill avsättaårligen ett som

skall inomAktiebolagetlönesumman.den totala2,5 ramenprocent av
tillgångarförvalta desjälvständigtplaceringspolicyfastställdför en

valtinledningsskedehar i sittBolaget attrespektive depå.ifinnssom
december 199731fondmedlen. Denförvaltningbank förutnyttja aven

drygtsammanlagttilltillgångarnaförvaltadedeuppgick värdet av
svenska aktieriplaceradeUngefär 50kronor.miljoner417 procent var

placerade i obligationer.medan 46 procent var
föregicksPensionskapitalförvaltning ABKalmar länsBildandet av

associationsrättsligtillalternativprivaträttsligaolikaanalys avenav
denaktiebolagsforrnenvisadesamarbetet. Analysenförform att var

kändaktiebolagetmedmotiverades utgörSlutsatsenlämpligastc. att en
Ytterligareorganisation.tillhandahållenmed i lagassociationsform en

i vilkenassociations.k. slutenaktiebolagetskäl utgöratt envaraangavs
iinsläppasskallaktieägarebestämmersjälvaägarna nyaom

för detformentillåtnaden endadessutomAktiebolagetägarkretsen. är
tillståndspliktig.skullekapitalförvaltningsverksamhetenfall vara

isamverkanbedrivaalternativetAvslutningsvis kan attattnoteras
analys.för någonföremålkommunalförbund inte närmarevar

internbankerKommunala9.4

samordnatmedföljerstordriftsfördelarutnyttja de ettFör att som
bildat sålandstingochflera kommunerfinansiella frågor haragerande i

redogörelsekortfattadavsnitt lämnasinternbanker. dettakallade I en
kännedomharutredningeninternbankerdeför några om.somav

ochkommunerinternbanker ihurexempel påAvsikten är att ge
konstruerats.landsting har
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UmeåInternbanken i kommun

och denförvaltningsformi kommun bedrivs iInternbanken Umeå
hel-ingår också kommunensUmeå kommunbildades år 1988. Förutom
detfmanschef bärföretag i intembanken.och delägda Kommunens

ledningfmanskommitté underoperativa Enansvaret. av
ingår iför deekonomichefen samarbetsorganutgör parter som

från kommunenKommittén bestårintembanken. samtrepresentanterav
kommunala företagen.de största

iUppgifterna för Internbanken Umeå är
koncer-och maximalt utnyttjandelikviditetshantering avgemensamo

betalningsströmmar,nens
koncernen,upplåning0

placerademöjliga avkastning på sinkoncernen får bästatill attatt se0
likviditet,

finansiella riskernaoch minimera deöver samtatt0 se
rådgivning.finansiellatt0 ge

fullmäktigebesluthelägda företagKommunens är ettgenom
uppbyggd viakoncernkonto. övrigt intembankenanslutna till I ärett

vid allsamråda med kommunenföretagen förbinder sigavtal, där att
utnyttjamöjlighetplacering medel. harupplåning och Företagen attav

arbetarInternbankenbättre villkor.detaktörer,externa gerom
praktiken gårföretag.självkostnadsbasis kommunens Idefinierad mot

viapenningmarknadenverksamhet i koncernenoperativall mot
intembank.kommunens

regelsystemfinansiella hanteringen finnsdenFör antagetett av
gäller för helaRegelverketoch kommunstyrelsen.kommunfullmäktige

kommunstyrelsenstillmånad lämnasVarjekoncernen. rapport
riskpositioner,kan avläsaoch kommunstyrelsen därarbetsutskott man

upplåning,fördelning m.m.av

Internbanken i Uppsala kommun

AktiebolagethelägdaUppsala det kommunenInternbanken i drivs i av
ibegränsad funktionInternbanken harKommunñnans.Uppsala en

drivaUppgiften består iUmeå.jämförelse med intembanken i att ett
koncemkontosystem.

koncemintemasköts dekoncemkontosystemets hjälpMed
kopplatTill intembankenoch skuldförhållandena.fordrings- är ett

underkontons.k.för och anslutnai bank kommunencentralkonto
underkontonaföretag.för kommunens Genomtransaktionskonton
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tillslussas och från centralkontot. Varje medel slussas ingångpengar
via underkonto bokförs fordran på centralkontohavaren och varjeett en
gång medel bokförs skuld till centralkontohavaren. Påtas ut en
underkontona står alltså aldrig några medel inne.

till koncemkontosystemetDe anslutna företagens kortsiktiga
likviditetsbehov tillgodoses checkkredit kommunen har igenom en som
bank och disponeras Uppsala Kommunñnans.ABsom av

kommunstyrelsensDet fmansutskott fastställer villkoren förär som
kommunkoncernensdeltagande i koncernkontosystem. på säker-Krav

förheter inom centralkontosystemets verksamhet ställs inte.ramen

StockholmsAktiebolaget Läns Landstings Internfmans

Aktiebolaget Stockholms Landstings Internfmans fortsättningenLäns i
kallat Intemñnans bildades år 1992. Bolaget har till uppgift att vara
internbank för landstinget och dess företag. skall affärsmässigaDet
grunder hjälpa landstingets förvaltningar radoch företag med en
finansiella tjänster, övervaka deras likviditet, placerat.ex. attsom
överskottslikviditet, lån till investeringar förvaltningsamt av
landstingets skuld- respektive skallplaceringsportfölj. Internñnans
också administrera landstingets koncernkontosystem.

Landstingsstyrelsen beslutar Intemfinansför externaom ramar
upplåning. lån skall förvaltningensNär måsteexterna tas upp
resultatenheter gå via Intemfmans. denRäntan räntamotsvarar som
Intemñnans erhåller placerade likvida påslag förpå medel plus ett
administrationskostnader.

Även landstingets helägda företag upplåning viaskall singöra
EfterIntemfinans. särskild fall få landstingetsprövning kan de i vissa

borgen för lån fall betalapå Bolaget skall i såsätt.att ta annat ettupp
pris för borgen marknadspriset för bankgarantimotsvarar avsom
motsvarande omfattning.

placeringsfrågor landstingetsIntemfinans för helaI externtagerar
penning- eller styrelserräkning på och kapitalmarknaden. nämnderDe

vill placera överskottslikviditet Intemfinans.skall det viagörasom
Landstingets koncernkontosystem administreras Internfinans.av

fyllerSystemet funktion för landstingets olika enhetersamma som en
ochcheckräkning för andra företag. styrelse, nämnderKommunens

företag skall för betalningar.utnyttja koncemkontosystemet Denna
samordning betalningsströmmama räntevinster.antasav ge
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i Göteborgs kommunInternbanken

förskallinternbank,finnskommunGöteborgsI svarasomen
nämnderñnansieringsbehovet i kommunensochmedelsförvaltningen

intembankenkommunfullmäktige skallEnligt beslutföretag.och av
utlåning,ochin-exempelvisfinansiella tjänster,erbjuda som

betalningar,utländskaochderivatinstnunentcheckkrediter, borgen,
koncemkonto-för kommunensövergripandedetha ansvaretsamt

system.
finansie-hari Göteborgkommunala företagen ett egetDe

konkurrerandeutnyttjade harinnebär bl.a.Det rättringsansvar. attatt
Utgångspunktenkoncembankens.fördelaktigareanbud dessa änärom

internbanken.skall anlitai första handföretagendock attär
skallGöteborgföretag ikommunalanämnder och helägdaSamtliga

tillvaraSyftetkoncernkontosystem. äri kommunens att tadelta
räntekostnadema.sänkaoch därigenomkvittningsmöjligheter
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Utgångspunkter10 för kommunal
finansiell samverkan

Inledning10.1

detta kapitel redovisarI utredningen de utgångspunkter skallsom
beaktas under fortsattavåra överväganden. behandlas deI avsnitt 10.2
fördelar kommuner och landsting kan vinna samverkaattsom genom
med varandra i sin finansiella verksamhet. avsnitt ochI 10.3 10.4
behandlas de särskilda intressen landstingkommuner ochsom

börrespektive ha vid utformningen kommunal finansiellstaten av
samverkan.

Allmänt10.2 värdet finansiellom av

samverkan

Finansieringsverksamheten i kommuner och landsting kan effektivi-
samverkan. följer de stordriftsfördelarDettaseras genom somav

uppstår flera samarbeta i sinsluter sig förnär parter attsamman
finansiella verksamhet. kan ske iGenom samverka upplåning störreatt

och med högre tillvolymer marknadsfrekvens, vilket möjligheterger
förmånliga villkor.

Samverkan bibehålladessutom bättre möjligheter skapa ochattger
hög kompetens i finansiella flera olikafrågor använda typersamt atten
kreditinstrument.av

utredningens direktiv framhåller ochI regeringen kommunernasatt
landstingens finansieringsverksamhet effektiviserastorde kunna
ytterligare regeringen talarsamverkan underlättas. Enligtattgenom
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föri Sverige ABi Kommuninvestfrån verksamhetenerfarenheterna att
erhållakansamverka exempelvisoch landstingkommuner attgenom

krediter.billigare
fmansieringsverk-utgångspunktdelar regeringensUtredningen att

effektiviseraskanoch landstingi kommunersamheten genom
tilluppkommaeffektiviteten kan förväntasförbättradesamverkan. Den
sigflera sluterstordriftsfördelar uppstårföljd de när partersomav

dessaVärdetfinansiella verksamhet.samarbeta i sinför att avsamman
bör gällaGenerelltkommunerna.stordriftsfördelar varierar mellan att

antagandekommuner. Dettaoch medelstoraför småfördelarna störstär
medelstorasmå ochförhållandet främstdetstödvinner attav
bedrivs iden samverkanvalt delta iharkommuner att som

i Sverige AB.Kommuninvest
erhållagäller bl.a. möjlighetenstordriftsfördelarIfrågavarande att

kan kommunersamverkaupplåning.villkor vid Genomfönnånliga att
ikreditermarknaden ochgå pålandstingoch tagemensamt ut upp
iMed upplåninghand.påochvolymer änstörre egenagerarom var en

villkor, iförmånligaerhållamöjligheterföljer bättrevolymer attstörre
kreditvärdighethar högsamverkandedesynnerhet parterna somenom

skapar dessutomSamverkannormalt har.och landstingkommuner
låntagarei upplåningen. Enför hög frekvensförutsättningar somen
etablerad ochblimöjlighetermarknaden har bättreaktiv påofta attär

relativtdenkreditgivare och andrablandvälkänd änmotparter som
haretablerad aktörföljer störrelån. Häravsällan atttar enupp

tillledakunnaförtroende, vilket börvinna marknadensmöjligheter att
villkor.förmånligare

ocksålandsting börochmellan kommunerFinansiell samverkan ge
ihög kompetensbibehållaskaffa ochförutsättningarbättre att en

ha svårttordekommunerMindre och medelstorafinansiella frågor. att
effektivtförfordrasspecialkunskapersig med desjälva hålla attsom

kapitalmarknaden.internationellaexempelvis denverka påkunna
olikafleraanvändamöjligheterkan dessutom bättreSamverkan attge

de allraendastexempelvis störstakreditinstrument. Så hartyper av
medelanskaffahandpåhaft reella möjligheterkommunerna att egen

obligationer.utatt gegenom
på andraerforderlig kompetensskaffaoch landsting kanKommuner

samverkan. Detverksamhet ibyggasätt än att egenengenom upp
för siglandstingochvarje kommunnaturligtvisenklaste är attsättet var
institutfinansiellabanker och andrafinansiella tjänsternadeköper av

hos dessa.finnserfarenhet redanochdärmed den kompetensoch som
byggersamverkanlandsting iochAlternativet flera kommuneratt

medförknippadnaturligtvisverksamhet är enegenupp en
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altemativkostnad skall köpajämföras med vad det kostar attsom
tjänster från de finansiella samverkaninstituten. kommunalOmsamma

kan leda till motsvarande eller lägre kostnader, borde det tillså vara
Ävenfördel inte bara för den kommunala sektorn. övriga kunder till

banker och andra finansiella institut sikt ökad konkurrens.pågagnas av
emellertid nödvändigt byggerDet sådan samverkanär att

konkurrensneutralitet. eventuell iYtterligare effekt kan vinstatten vara
fallet med verksamhet kan kommunernakomma de samverkandeegen
och landstingen tillgodo i form förmånligare villkor.exempelvis av

Särskilt kommunernas och10.3 om

landstingens intressen

ligger i kommunernas och landstingens finansiellDet intresse att
frivillighet kommunalsamverkan bygger på och principen om

flera olikasjälvstyrelse. skall möjligt bildaDet attvara
ochsamverkansorgan med brett utbud tjänster. Kommunerett av
tilllandsting skall vid samverkan kunna behållaäven rätten

självbestämmande i sin ekonomiska förvaltning.
ligger också i kommunernas och landstingens intresseDet att

möjligt.samverkan sker under så betryggande former Densom
får bedrivas medverksamhet i samverkan skall därför avgränsassom

både de riskerbeaktande allmänna kommunalrättsliga principer ochav
Verksamheten skallförknippade med finansiell verksamhet.ärsom

bedrivas offentlighet ochvidare med ändamålsenliga regler för
sekretess.

detgäller kommunernas landstingens intressenNär det och är
skall bygga påutredningens utgångspunkt finansiell samverkanatt

bl.a.frivillighet och principen innebärkommunal självstyrelse. Detom
det skall möjligt bilda flera olika samverkansorgan samt attatt attvara

landstingdet inte skall obligatoriskt kommun eller någotför någonvara
självadelta. dessutom anförtrosbör så långt det möjligtDe äratt att

samverkanutforma sin på ändamålsenligt sätt.ett
vidutgångspunkt kommuner och landstingEn ävenär attannan

självbestämmande i sinsamverkan skall kunna behålla tillrätten
förvaltning. i varje kommunekonomiska finansiella verksamhetenDen

skall kommunensoch landsting beslut fattasstyras avav som
respektive landstingets egna organ.
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derasoch landstingens intresseligger också i kommunernasDet att
betryggande formersamverkan skall ske underfinansiella så som
inom vilkamöjligt. bör därför tydligtDet somramaranges

möjligheterna tillverksamheten får bedrivas. dessa börInom ramar
möjligt.samverkan så brett utbud finansiella tjänsterett somavse av

kommunalrättsligabör med ledning allmännaGränserna sättas av
medförknippadeprinciper med beaktande de risker ärsamt av som

underkastasverksamhet. Verksamheten dessutomfinansiell måste
skalloch revision. Därvidändamålsenliga regler i fråga redovisningom

institut.sed för redovisningen i finansiellabeaktas vad godutgörsom
iför liggerYtterligare utgångspunkt utredningen somen

finansiellalandstingens intresse denochkommunernas är att sainver-
offentlighetreglerbedrivas under ändamålsenligakan skall kunna om

och sekretess.

Särskilt intressen10.4 statensom

offentligadenoch landsting väsentlig delKommuner utgör aven
meddet ligger därmed intressesektorn och i attstatens en

ochför kommunerändamålsenlig lagstiftning skapa förutsättningar
samverkan.effektivisera sin finansiella verksamhetlandsting att genom

för avsiktför utredningen dock inte harutgångspunktEn är att staten
sig ekonomiskt i samverkan eller på något sättannatatt somengagera

för ökademedför risk statsutgifter.
underbedrivsYtterligare intressen för samverkanärstaten att

sunda kommunalaoch den bidrar till främjastabila former så att att
på deöka konkurrensenfinanser. har dessutom intresseStaten attav

finansiella marknaderna.

ochframhållas kommunernasförtjänarDet att att merparten av
nationellabärslandstingens verksamhet på eller sättannatett avupp

ålagtlagstiftningdärmed statliga intressen. haroch Så staten genom
samhällsfunktioneroch landsting utföra angelägnakommuner att som

räddningstjänst. Kommu-exempelvis socialtjänst, sjukvård, skola och
offentligaväsentlig del denoch landsting sålundautgör en avner

åtgärderoch det ligger därmed i intresse vidtasektorn statens att som
"underlättar för dem effektivisera sin verksamhet.att

belysa detsammanhanget kan exempel förI ett att ansvars-ges
landets kommuner-förhållande föreligga mellan ochstatensom anses
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detavsnitt 4.2redogörelsen iframgåroch landsting. Som är enav
inte kan gålandstingkommuner ochi svenskuppfattningallmän rätt att

därfördetuppkommer i kommunkrissituationi konkurs. ärOm enen
få hjälp. kanförden vänder sig till Dettroligt attnoterasattstatenatt

miljo-innevarande 737budgetpropositionen för årregeringen i avsatt
ochi vissa kommunertill särskilda insatserkronor för bidragner
ihamnaomständigheter kangrund speciellalandsting på enavsom

beräknaroch 2000situation. åren 1999svår ekonomisk Försärskilt
förkronor behövermiljardsammanlagt avsättasregeringen att en

Utgiftsområde 17.25,bidrag prop. 1997/98:1,sådana s.
underlättahar intressesagda följerdet attAv statenatt avovan

området.finansiellasamverkan på detlandstingensochkommunernas
avsikthar förintedockutgångspunkt för utredningen ärEn att staten

sådantfinansiella samverkan på sättsig i kommunernas ettatt engagera
hellerintestatsutgifter ochökademedför risk fördet statenattatt

förtill förmånåtagandenekonomiskanågrakommer göraatt
förslagutgångspunkt utesluterfinansiell samverkan. Dennakommunal

verksamhetensig direkt iinnebär attstatenatt genomengagerarsom
Riksgäldskontoret.liknandeför upplåning iexempelvis stå ett organ

innebärlämna förslaginte hellerUtredningen kommer statenattatt som
samverkansorgankommunalasigpå ägaresättannat som avengagerar

Statenför sådanatill förmånställer garantiereller utatt staten organ.
skapalagstiftningändamålsenligi medbestårinsats att en

ochsamverkanfinansiellkommunalför effektivförutsättningar enen
finansiell marknad.mångsidig

finansiellkommunalförintresseYtterligare ärstaten attett
med kravetförenligaunder formerbedrivssamverkan ärsom

finansiellgällerVidarefinansiellai detstabilitet attsystemet.
sundafrämjabidrar tilldenutformas såsamverkan bör attatt
för demöjligtdet skallinnebär bl.a.finanser.kommunala Det att vara

landstingellerkommunbeslutasamverkande ettattparterna att om en
förexempelvisgrunddelta samverkan påskall få iinte svagav

samverkansorganetförmöjligtställning. bör ocksåekonomisk Det vara
ochsamverkanideltarolika villkor mellan dem atttillämpaatt som

kommunerförunderlättafår intekrediter. Samverkanfortsattaneka
Enligtproblem.sinaunderlåta sigekonomimed att taatt ansvag
detså långti intresse ärmening ligger detutredningens attstatens

hurbestämmalandstingochkommuneröverlåta åtmöjligt att
avseenden.ifrågavarandeskall utformas isamverkan

ökadförförutsättningarskapaockså intresseharStaten attett en
utredning-följermarknaderna.finansiella Häravdekonkurrens på att

frihetlandstingensochkommunernas attinte bör begränsaförslagens
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samverka på det finansiella området exempelvis tvingandegenom
bestämmelser det obligatoriskt ellerdelta i samverkangör attsom som
innebär fårsamverkan endast begränsat antaliatt utövas ett samver-
kansorgan. Förslagen bör inte heller begränsa handlingsfriheten för
dem deltar i kommunal finansiell samverkan så de isätt attsom
varje given situation hänvisade enbart till samverkansorganet.är
Utgångspunkten bör i stället de alltid skall tillkunna vända sigattvara
andra aktörer på marknaden.

Avslutningsvis finns anledning den givna utgångspunktennämnaatt
kommunal finansiell samverkan måste förenlig med EG:satt vara

bestämmelser kreditinstitut, statsstöd konkurrensrätt.samtom
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kommunal-samverkan iFinansielll l
nämndförbund eller gemensam

Inledning1.11

kommunalförbundanalyserautredningenskalldirektivenEnligt om
kommunermellanfinansiell samverkanförlämplig formkan vara en

bakgrundfrågan behandlaskapitel skalldettalandsting.och I mot av
bestämmelserkommunallagenslagstiftningenfinansiellasåväl den som

kommunalförbund.om
bedrivamöjlighetenkort berörafinns anledningInledningsvis attatt

samverkans-offentligrättsligasamverkan i denfinansiellkommunal
dennaförreglerKommunallagensnämnd.formen gemensam

nämndenavsnitt 2.3.3. Denbehandlas isamverkansfonn gemensamma
inte fattadärförkanoch denjuridisksjälvständiginteär personen

iNämnden skallavtal ieller ingåanställa personalbeslut, eget namn.
ochhuvudmännensamverkandeför deföreträdarestället som enses
denbl.a.följerräkning.för deras Härav attavtalfår ingåden

har någotnämnden inte gentemot externaeget ansvargemensamma
avtal.fullgörandetföravtalsparter av

samverkans-sagdainnebär detmeningutredningensEnligt attnu
finansiellförvälmindresignämnd lämparforrnen gemensam

landsting.kommuner ochmellansamverkan
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finansiella11.2 lagstiftningenDen

Med gällande lagstiftning det möjligt för kommuner och landstingär att
i kommunalförbund bedriva sådan verksamhet i lagensom avses
1992: 1610 finansieringsverksamhet. Verksamheten innefattakanom
bl.a. upplâning, kreditgivning, betalningsfönnedling och förvaring av
värdepapper. Verksamheten skulle inte tillståndspliktig och intevara
heller stå under Finansinspektionens tillsyn. det medDäremot är
gällande lagstiftning inte möjligt i kommunalförbund bedrivaatt
bankrörelse, dvs. verksamhet i vilken det ingår inlåning på konto där
behållningen nominellt bestämd och tillgänglig för insättaren medär

varsel.kort

Med finansieringsverksamhet förstås bl.a. näringsverksamhet harsom
till ändamål lämna kredit eller ställa för kredit.garantiatt att
Finansieringsverksarnhet får efterregel bedrivas bara tillståndsom av
Finansinspektionen. Dock gäller enligt första lagen3 § punkten

ñnansieringsverksamhet1992:1610 tillstånd inte krävsattom om
verksamheten drivs statlig eller kommunal myndighet. Enligtav
regeringsformens terminologi omfattar begreppet myndighet bl.a.
samtliga kommunala med undantag för de beslutandeorgan
församlingarna. Härav följer kommuner och landsting kravatt utan
tillstånd kan samverka i kommunalförbund för bedriva sådanatt
verksamhet i lagen fmansieringsverksamhet.som anges om
Kommunalförbundet skulle därmed kunna låna medel,exempelvis upp
bland obligationer jämförbaraoch andraannat att utgenom ge
fordringsrätter, lämna och förmedla vidkrediter, medverka
finansiering, förmedla betalningar, lämna ekonomisk rådgivning och
förvara värdepapper. Verksamheten skulle inte under Finansinspek-stå
tionens tillsyn och ingenting skullei den finansiella lagstiftningen
hindra förbundets tjänster erbjöds ochbåde medlemskommunemaatt
till andra. finns förDäremot det kommunalrättsliga begränsningar
vilken verksamhet kan bedrivas i kommunalförbund.som

framgårSom redogörelsen i bankrörelsekapitel förstås med5av
verksamhetsådan i vilken ingår inlåning på konto,att ta emot om

behållningen nominellt bestämd och tillgänglig för insättaren medär
kort bankrörelselagenvarsel. Av följer tillstånd oktrojdet krävsatt
för bedriva sådan rörelse och endast banker kan få sådantatt att
tillstånd. Med bank förstås bankaktiebolag, sparbank och medlems-



FinansiellSOU 1998:72 samverkan kommunalförbund eller nämndi 121gemensam

bank. följer det gällande lagstiftningHärav med inte möjligtäratt att ge
kommunalförbund tillstånd bedriva bankrörelse.att

1 1.3 Kommunallagen

Sedan den januari bestämmelser kommunal-l 1998 gäller nya om
förbund. Lagändringarna innebär kommunalförbund idag äratt en
lämpligare fonn för finansiell samverkan mellan kommuner och

tidigare.landsting än
kommunalförbundFrågan lämplig form för kommunalärom en

samverkanfinansiell måste emellertid bedömas bakgrundäven mot av
kommunallagens regler laglighetsprövning. utredningensEnligtom
uppfattning reglerna avgörande hinder effektivtutgör ett mot att
bedriva finansiell samverkan i kommunalförbund.

Utredningen föreslår därför form försärskild offentligrättsligen
finansiell samverkan mellan kommuner och landsting.

detta avsnitt skall utredningen behandlaI frågan kommunallagensom
bestämmelser kommunalförbund lämpliga för kommunalärom

Inledningsvisfinansiell samverkan. finns deskäl erinraatt om
överväganden gjordes vid bildandet Kommuninvest. Somsom av
framgår i avsnitt bedömdes den lagregleringen9.2 dåvarande av
kommunalförbund mindre ändamålsenlig. bl.a. reglernagälldeDetvara
för in- och utträde och för ledningsorganisationen. ansågsDessutom

uppgiftlagstiftningen innebära det inte möjligt lämna överatt att envar
till kommunalförbund medlemskommunema förloradeett utan att
möjligheten själva bedriva verksamhet.att samma

januari trädde rad ändringar i lagstiftningenDen 1 1998 omen
kommunalförbund i kraft. förenklades och fördes in iReglerna
kommunallagen. Samtidigt förbundsordningen starkare roll ochfick en
för flera de frågor gäller de itidigare reglerades i lag attnumeraav som
stället regleras mening finnskan själva. Enligt utredningensparternaav

genomfördadet skäl vilken mån de nyligeninärmare övervägaatt
tilllagändringarna har bidragit till kommunalförbundetgöraatt meren

form övervägandenändamålsenlig för finansiell samverkan. Dessa görs
avsnitt kommunallagens regleri 1l.3.1. I avsnitt behandlasl1.3.2 om

slutsatserlaglighetsprövning. iI avsnitt utredningens1l.3.3 presenteras
frågan kommunalförbund för finansielllämplig formärom en
samverkan.
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kommunalförbundbestämmelserNya11.3.1 om

nuvarandederedogörelse förlämnasavsnitt 2.3.3I närmareen
kommunalförbund.reglerna om

Inträde

samverkanfinansiellkommunalför ärreglernaangelägetDet är att
antalrelativtmellanför samverkanlämpar sig stortdesådana ettatt

innebärtiden. Detförändrar sigmedlemskademdäroch överdeltagare
anslutaförfarande förtill enkelttillgångbör finnas attdetbl.a. ettatt

dettaregler iändamålsenligafögagälldeTidigaremedlemmar.nya
kommunal-lagårskommunalförbunden. 1957Iföravseende om

bildandeförgälldeuttryckligen vadstadgadesförbund att avsom
i frågatillämpningmotsvarandekommunalförbund skulle äga om ny

istadgade lkommunalförbundslag§. 1985 årsinträde 22medlems
medlemmarna. Iskulleförbundsordningenkap. §7 antasatt av

iändringarsjälvklartdetuttalades därvid ävenförarbetena attatt var
1984/852216prop.medlemmarnaförbundsordningen skulle antas av

31.s.
Kommunal-inträde.förgäller följandejanuariden 1998Sedan 1

medlemskommunerytterligareför hurinte några reglerinnehållerlagen
28 §kommunalförbund. 3 kap.Iredan existerandetillanslutaskan ett

förbunds-iskallmedlemmardock förbundetsstadgasKL att anges
förbundsordningenfastställsKLEnligt kap. 27 §ordningen. 3 av

kommunal-innehållerfullmäktige. Däremotförbundsmedlemmamas
ändras,skallförbundsordningenhurbestämmelsenågonlagen inte om

dockuttalasförarbetenamedlemmar. I attnytillkomnaför attt.ex. ange
tidpunktvid denochdetfå påändringar bör sättgöras som

intefråganvidareDetkommer attmedlemmarna överens angesom.
skeskalländringarförbundsordningenlösas ibehöver attsamt

kommitinte har överensförbund bildas,dåsätt ett manomsomsamma
1996/97:105 65.prop.annat s.om

kommunallagensagda framgårdetAv att gernumeranu
förbundsordningenreglera hursjälvaförbundsmedlemmama frihet att

regler förändamålsenligabestämmadärmed självaändras. kanskall De
kommunalförbund förtillanslutaskanmedlemskommunerhur ettnya

samverkan.exempelvis finansiell
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Utträde m.m.

Det nödvändigt finansiell samverkan mellanär kommuner ochatt
landsting bedrivs under stabila former. Kreditgivare och andra
intressenter måste kunna förlita sig samverkansorganet äratt
beständigt tiden förändringaröver sker i medlemskretsen.även om
Fråga kommunallagens nuvarande regleringär utträde,om av
likvidation och upplösning beträffande kommunalförbund lämpligär
för samverkan detpå finansiella området.

Tidigare gällde relativt komplicerade regler för medlems utträdeen
kommunalförbund. förbundFör bildade för obestämd tidettur som var

gällde dessutom de skulle träda i likvidation viss tid efteratt
uppsägningen, inte medlemmarna avtalade årsI 1985annat.om om
kommunalförbundslag farms särskilda regler förfarandet vidom

ochlikvidation upplösning.
Sedan den januari1 1998 gäller regler förockså utträde. I 3nya

kap. 26 § stadgasKL varje medlem har ovillkorlig lämnaatt rätt atten
förbundet uppsägningstiden skall år, inte kortaresamt att trevara om
tid förbundsordningen.i Därjämte följer kap. 28 §3 KL attanges av
medlemmarna i förbundsordningen skall förfarandet vidange en
medlems utträde förutsättningarna för och förfarandet vidsamt
förbundets likvidation och upplösning. har såledesDet överlåtits åt
förbundsmedlemmama själva bestämma vad skall gälla i dessaatt som
avseenden. därmedDet möjligt utforma regelverket så det iär att att
denna del lämpar sig för finansiell samverkan.

Organisation

Sedan den l januari 1998 gäller regler för kommunal-ävennya
förbundens organisation. förarbetenaI uttalade denregeringen att
tidigare ordningen ibland uppfattades onödigt komplicerad ochsom
inte särskilt väl anpassad till dagens behov l996/97:105prop. 70.s.
Avsikten med de nyligen genomförda ändringarna attvar ge
förbundsmedlemmama så frihet väljamöjligt hurstor atten som
förbundet skall organiseras. Lagregleringen innebär härvidlag endast att
det finnasmåste beslutande församling, vilken skall tillsättaen en
styrelse och de övriga behövs för fullgöraattorgan som
kommunalförbundets uppgifter kap.3 25 § KL.

betydandeKommunallagen således förbundsmedlemmamager en
frihet själva utforma organisationen i kommunalförbund. Därmedatt ett
bör organisationen kunna sådan struktur den lämpar sig förattges en
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hindrarIngentingområdet.finansiella attdetpåsamverkan även
medväsentligtallti överensstämmerså denutformasorganisationen att

följerKLkap. 28 §aktiebolag. Av 3 attexempelvisgäller ivad ettsom
skall bestämmasförhållandeninbördesochbefogenheter avorganens

förbundsordningen.iförbundsmedlemmama

och desskommunalförbundetmellanKompetensfördelningen
medlemmar

ochför kommunerintressedetavsnitt 10.3 börframhålls i ettSom vara
desåområdet konstruerasfinansielladet attsamverkanlandsting att

ekonomiskasjälvbestämmande i sintillbehålla sinmöjlighet rättfår att
finansiellaförbundsmedlemmamasenskildaDeförvaltning.

beslutkunnasamverkanvidmåste styrasverksamhet även somav
Frågalandstingets ärrespektivekommunensfattas omorgan.egnaav

ibedrivssamverkantillgodosesutgångspunkt kandenna om
kommunalförbund.

juridiskoffentligrättsligsjälvständigKommunalförbundet är en
uppgifterdeskötaexklusiv kompetensha att somansessomperson

förbundet. Dennatillöverlämnatharförbundsmedlemmama
inte längreför sigförbundsmedlemmamainnebäruppfattning att var
anförtrottsharuppgifterdemedsigsysselsättabefogenhethar att som

det finnsochi lagdirektframgår intefalletsåförbundet. Att är
fram.haruppfattningdennaredovisa hur växtskäldärför att

möjligtdetkommunalförbund attlag1919 årsEnligt varom
kommunal-uppgifterobligatoriskaoch ettfrivilligabådeanförtro

skulleenligt laguppgiftenobligatoriskadensåvida inteförbund,
bildandetgälldeDärvid ettkommunaltvisst atthandhas avett organ.av

ellerförpliktelserkommunalamedfördekommunalförbund inte att
tillmedlemskommunenenskildadenfrånfördesbefogenheter över
förendastkommunalförbund sättettBildandetförbundet. ett varav

f..1193101919uppgifter prop.fullgöra sinakommunerna att s.nr
kommunalförbundlagårsinförandet 1957medochI omav

kommunalförbund intemedlemskap iprincipenändrades ettatt
detförpliktelserförfattningsenliga motmedlemmarnasrubbade

inneburithade tidigare t.ex.principenskilda. Dennaochallmänna mot
ombesörjaförkommunalförbundbildade attde kommuneratt som

skyldigaansågsbrandlagstiftningenenligtfortfarandebrandförsvaret
ställningförbundensstärkabrandstyrka. Förmedsighålla attatt egen

ochrättighetermedlemskommunemasordningendeninfördes att
frågadetkommunalförbundettill närfördesskyldigheter över omvar
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obligatoriska kommunala förvaltningsuppgifter prop. 1957 150nr
f..99 åstadkomsDetta särskild bestämmelse 2 §, vilkens. genom en

stadgade den specialreglering fanns för uppgift automatisktatt som en
blev gällande för förbundet i stället för de samverkande kommunerna
eller landstingen. Därmed blev det möjligt för kommuner och landsting

fullgöra samtliga obligatoriska uppgifter överlåtaatt attgenom
uppgiften till kommunalförbund. Bestämmelsen i i2 § 1957 årsett
kommunalförbundslag i dag kap.3 22 § KL.motsvaras av

förarbetena tillI 1985 års kommunalförbundslag lämnades en
redogörelse för tidigare gällande Därvid uttalades bl.a.rätt. att
kommunalförbundet har karakteriserats slags specialkommun,ettsom
vilket har sin grund i bl.a. förhållandetdet den specialregleringatt som

finnas förkan uppgift automatiskt blir gällande beträffandeen
förbundet i stället för vederbörande kommuner eller landsting. dettaUr
förhållande drogs slutsatsen förbundsmedlemmarna för sig inteatt var
längre har befogenhet sysselsätta sig med uppgift haratt en som
anförtrotts kommunalförbundet prop. 1984/85:216 60.s.

Frågan kompetensfördelningen mellan kommunalförbundet ochom
dess medlemmar behandlades inte i förarbetena till de ändringar i
kommunallagen trädde i kraft den januari1 1998. Det iärsom
sammanhanget ändå ändringarna bl.a. innebarvärt att notera att att
förbundsmedlemmama fick ökad frihet bestämma kommunal-att
förbundets ändamål. Regeringen framhöll därvid den frihet som
kommunerna har organisera sin verksamhet. Enligt regeringen böratt
kommunerna därför få lämna till kommunalförbund sköta helaöver att

Ãndringamaverksamheter eller verksamhetsgrenar. innebar vidare att
det blev möjligt med samverkan för uppgifter inte delari alla ärsom

för förbundsmedlemmama. Regeringen framhöll detattgemensamma
enda krav bör ställas på den verksamhet vill samverka isom man om
kommunalförbund uppgiften faller inom den överlämnandeär att
kommunens eller det överlämnande landstingets kompetens prop.
1996/97:105 f..67s.

sammanhanget börI ordalydelsen enligti kap. 20 § KL,3noteras att
vilken kommuner och landsting får lämna vården sinaöver av
angelägenheter till kommunalförbund, infördes nyhet den lsom en
januari 1998 några kommentarer i förevarandeintresseutan av
sammanhang. Lydelsema i de tidigare kommunalförbundslagama var

kommuner och landsting fick sluta sig till kommunal-att samman
förbund för ha hand kommunala angelägenheter eller liktydigaatt om
formuleringar. Det kan dessutom uttryck används inoteras att samma
20 i§ 3 kap. 16 § KL, enligt vilken kommuner landsting f°arochsom
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företagangelägenhet till bl.a.kommunalavården vissalämna över av
och enskilda.

sagda det inteföljer detuppfattningEnligt utredningens attovanav
landstingochmöjligt för kommunerdethelt klarlagt attärär om

ochdekommunalförbundfinansiell samverkan ibedriva utan att var
ekonomiskasinsjälva beslutamöjlighetenförlorar att omen

teckenfinns detutvecklatsrättstillämpningen harförvaltning. Som
landstingochkommunerde kompetens. Detyder på tapparatt somsom

ikommunalförbund måsteifinansiell samverkanbedrivaändå väljer att
sig ochmellankompetensfördelningenförbundsordningen klart ange

förbundet.

reglerKommunallagens11.3.2 om

laglighetsprövning

tidigareinvändningarflera dehittills sagda följerdetAv att somav
harkommunalförbundsamverkan ifinansiellbedrivafanns mot att

januarikraft denträdde i lde lagändringarundanröjts somgenom
bestämmel-andrainnehåller någrakommunallagenFråga1998. är om

kommunalförbund. Avifinansiell samverkan skerhindrar attsomser
laglighetsprövning.reglernadärvidsärskilt intresse är om

kommunala beslutden prövninglaglighetsprövningMed avavses
endastPrövningenöverklagande.domstol eftergörs avseravsom

Reglernalämplighet.beslutet, inte dessöverklagadei detlagligheten
fattas ibeslutomfattar bl.a.ochkap.finns i 10 KL som

beslutsamtligaöverklagasbeslut kankommunalförbund. ärDe som
harbeslutförsamlingenden beslutandefattatshar samt somavsom

nämnd ellerellerförbundsstyrelsen partsamman-fattats en annanavav
ellerförberedandebeslutet inte rentär rentsatt avomorgan,

beslutsådanaöverklagande skefårverkställande Dessutomart. somav
varjepåkallasfårförvaltning. Prövningenfattar sinrevisorerna avom

förbundetiingårlandstingkommuner eller samtdemedlem avsomav
förbundsmedlemmarna.

förutsättningarunder vilka ettkap. 8 § KL10I somanges
inte harbeslutetskall skeskall upphävas. Såbeslutöverklagat om

procedurfel iuttryckMed dettai laga ordning.tillkommit avses
varitärendet inteexempelvistillkomst,med beslutetssamband attsom

beslutetöverklagadeskall detVidareerforderlig beredning.föremål för
förangelägenhettill intehänför sig någotupphävas det är ensomom

upphävagrunder förYtterligareeller landstinget. ettkommunen att
överskriditharbeslutethar fattatbeslut detöverklagat är att organ som
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sina befogenheter eller beslutet strider lag elleratt mot annan
författning.

Enligt utredningens mening kommunallagens reglerutgör om
laglighetsprövning avgörande hinder bedriva effektivett mot att en
finansiell samverkan i kommunalförbund. samverkanFör skallatt
kunna bedrivas effektivt fordras bl.a. verksamheten haratt en
ändamålsenlig ledning. Beslut måste kunna fattas och verkställas
snabbt kreditgivareoch och andra måste kunna utgå frånmotparter att
fattade beslut inte upphävs. i dessaKraven hänseenden högre vidär
finansiell verksamhet vid sådan verksamhet traditionellt bedrivsän som

kommunalförbund. Det vid finansiell verksamhet knappastärav
tillrådligt med ordning innebär exempelvis styrelsensatten som
placerings- eller upplåningsbeslut kan överklagas till domstol. En
förutsättning för samverkan skall kunna effektivtbedrivas iatt
kommunalförbund därför reglerna laglighetsprövning kanär att om
modifieras. Fråga emellertid det kommunallageni lämpligen börär om
införas särskilda regler gäller endast kommunalförbund försom
finansiell samverkan.

goch landstingKommuner offentligrättsliga subjekt, vilka harär
anförtrotts viktiga offentliga förvaltningsuppgifter. följerHärav att
deras verksamhet måste underkastas viss kontroll från såväl statensen

medborgarnas sida. kontrollDenna sker bl.a. densom genom
laglighetsprövning i domstol efter överklagande beslutägersom rum av

har fattats i kommuner och landsting. Kommunallagens reglersom om
laglighetsprövning innebär harbeslut fattats iävenatt som
kommunalförbund kan bli föremål för sådan prövning. Samverkan i
kommunalförbund möjlighet för kommuner och landsting lämnaattger

vården eller flera sina angelägenheter till förbundet ochöver av en av
det därför inte rimligt möjligheterna få till ståndattvore om en
laglighetsprövning minskade till följd sådant överlämnande.ettav

verksamhet kommunalförbund förDen skulle bedrivassom av
finansiell samverkan karaktär de uppgifterär änav en somannan
hittills utförts kommunalförbund. idrag hosEtt stort settgemensamtav
alla befintliga kommunalförbund olika slagsde bedriverär att
serviceverksamhet med direkt inriktning kommunmedlemmarna.mot
Verksamheten i kommunalförbund skulleför finansiell samverkanett
däremot slags interkommunal ekonomisk stödfunktion förutgöra ett
övrig verksamhet i de samverkande kommunerna och landstingen. Till
detta kommer, tidigare har framhållits, förhållandetdet attsom
finansiell samverkan inte bör innebära samverkandedeatt
kommunerna eller landstingen förlorar till självbestämmandenågon rätt
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vid samverkanskallförvaltning. Dennaekonomiskasin ävenöver
kommunensbeslut fattasstyras organ.egnaavsomav

vidlaglighetsprövningbehovetinnebärharVad attsagts avsom nu
detgrundprincipiellavilarsamverkan inte på närfinansiell somsamma

kommunalförbund.verksamhet itraditionell kommunalfråga ettär om
införakommunallageniskälomständighetDenna utgör mot att

ifattatsharbeslutför laglighetsprövningsärskilda regler somav
denDärtill skall läggassamverkan.kommunalförbund för finansiell att

delbegränsadfråga kommersamverkan det utgöraär att avennu om
bestämmelser.kommunallagensomfattasverksamhetall den avsom

kapitelkommunallagensmotiveratdärför knappastDet att tyngaär om
verksamhet.för enbart dennasärreglerlaglighetsprövning med

Slutsatser1.3.31

kommunallageningenting imening finns detutredningensEnligt som
bedriverlandstingochhinder kommunerabsolut mot attutgör ett

anledningfinnsDärvidkommunalförbund.samverkan i attfinansiell
eftermöjligheterökadeförbundsmedlemmamasframhållasärskilt att

förformernafastställajanuari självaden 1998lagändringama 1
Även dessabeaktandemeddess ändamål.ochsamverkan av

effektivtsvårigheterförenat medemellertiddetlagändringar attär
reglernuvarandekommunallagenssamverkan enligtfinansiellbedriva

följdtillfrämstuppkommerSvårighetemakommunalförbund. avom
laglighetsprövning.bestämmelserna om

direktiven,anförs ivadbakgrundsagdaDet utgör, mot somavovan
finansiellförformoffentligrättsligsärskildföreslåförskäl att en

landsting.ochmellan kommunersamverkan
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12 Samverkan i kommunala
finansförbund

12.1 Inledning

Kommunala finansförbund föreslås bli offentligrättslig form fören
finansiell samverkan mellan kommuner och landsting. Förbundet blir

självständig juridisk med rättshandlingsförmåga.en person egen

föregående kapitelI analyserar utredningen möjligheterna bedrivaatt
finansiell samverkan i kommunalförbund enligt kommunallagens
nuvarande regler. Slutsatsen blev bl.a. reglerna laglighets-att om
prövning avgörande hinderutgör effektivt bedriva sådanett mot att

Ävensamverkan. möjligheten bedriva finansiell samverkan iatt
nämnd berörs i föregående kapitel. bakgrundMotgemensam av

direktiven konstateras utredningen bör föreslå särskildatt en
offentligrättslig form för finansiell samverkan mellan kommuner och
landsting. skallDenna i det följande benämnas kommunala finansför-
bund.

dettaI kapitel skall utredningen hur lagstiftningen föröverväga
kommunala finansförbund bör utformas. finns redan skälDet attnu
framhålla denna i långa stycken kan bygga grundatt samma som
lagstiftningen för kommunalförbund. Finansförbundet skall således

offentligrättslig form för samverkan. Medlemskap skallvara en vara
förbehållet kommuner och landsting och finansförbundet skall vara en
självständig juridisk med rättshandlingsförmåga. Samver-person egen
kan skall bygga på frivillighet och lagstiftningen bör ha som
utgångspunkt så långt det möjligt överlåta de samverkandeatt är

själva reglera sin samverkan.parterna att
Kommunala finansförbund således offentligrättslig form förär en

samverkan mellan kommuner och landsting. innebär åtskilligaDet att
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förbunden.tillämpning påskallbestämmelserkommunallagens ägaav
skallförvaltningekonomiskainternagäller förbundensdetNär

tillämpligaikapitel gällaåttondekommunallagensibestämmelserna
medelsförvaltningen,förvaltningen,ekonomiskaför dendelar

under åretutgiftsbeslut samtinnehåll, budgetprocessen,budgetens
pantsättning.förbud mot

grundpå frivilligSamverkan12.2

l frivillighet.skall bygga påfrnansförbundkommunalaSamverkan i

frivillighet. Detpåñnansförbund skall byggakommunalaSamverkan i
frittmöjlighethaskalllandstingoch attkommunerbl.a.innebär att

i dengenerelldärförskallLagstiftningenförbund.sådanabilda vara
begränsad tillintefrnansförbundbildamöjligheten ärmeningen attatt

förbund.antalvisstett
skallaldrigdetvidareinnebärfrivillighetPrincipen att varaom

imedlemlandstingnågotellerför kommunobligatoriskt någon att vara
skallfullmäktigeförsamlingVarjefrnansförbund.kommunaltett
skalllandstingetellerhuruvida kommunenbeslutasjälvständigt om

innebärainteandra sidanåLagstiftningen bör attinträde.ansöka om
till desiganslutaovillkorliglandsting har rättoch attkommuner en

ställañnansförbund skall kunnaVarjebildats.harförbund uppsom
detföljerförbundet. Häravmedverkan i attinträde ochförvillkor

inträdelandstingellervissa kommunerförvägramöjligtmåste attvara
villkoren.uppfyllerlängreinteutesluta demattsamt som

förbundsmedlemvarjeslutligeninnebärfrivillighetPrincipen attom
frnansför-uppsägningstid lämnaefter vissabsolutskall ha rätt atten

avsnittividarebehandlasutträdeutträde. Fråganbundet omgenom
12.13.
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12.3 Bildande kommunala fmansförbundav

kommunaltEtt fmansförbund bildat förbundsordningen harär när
antagits medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar eller vid denav senare
tidpunkt i förbundsordningen. Förbundet förvärvar rätts-som anges
kapacitet i ögonblick bildat.det ärsamma som

Frågan kommunalt fmanstörbund skall bildatnär hängerett näraanses
med frågan förbudet får rättskapacitet, det villnär sägasamman

förmåga självständig juridisk förvärva rättigheter ochatt som person
ikläda sig skyldigheter. dettaI avsnitt skall utredningen överväga
huruvida det bör framgå direkt lag förbundet skall bildatnärav anses

förbundet skall erhålla rättskapacitet redan i och medsamt om
bildandet.

finns skälDet talar för det direkt lag bör framgå såvälatt närsom av
fmansförbund bildat det får rättskapacitet. finnsDetett är närsom

bland exempelvis kreditgivare behov tydlighet denna punkt.på Iett av
sammanhanget finns anledning kortfattat redogöra för vadatt som
gäller för de associationsformer i vilka verksamhet f°ar bedrivas enligt
lagen 1992:1610 finansieringsverksamhet. aktiebolag bildasEttom

beslut fattas på konstituerande bolaget fårstämma,genom som men
rättskapacitet först det har registrerats hos och registrerings-Patent-när
verket. lagenAv ekonomiska föreningar följer ekonomiskattom en
förening skall registreras och den först därefter får rättskapacitet.att

Behovet tydligt kommunalt finansförbundatt när ärettav ange
bildat och får rättskapacitet måste intresset intevägas mot attav
komplicera förfarandet vid bildandet kommunala finansförbund.av
Intresset enkelt förfarande särskilt vid bildandetett är stortav av
förbund med många medlemmar. Enligt utredningens uppfattning är
intresset enkelt förfarande så starkt det bör överlåtasett attav
finansförbundets medlemmar själva bestämma förbundet skallnäratt

bildat. enlighetI med vad uttalades Konstitutionsutskottet ivara som av
betänkandet 1996/97:KU20 Kommunal dock lagsamverkan bör av
framgå vad skall gälla inte förbundsmedlemmama har tagitsom om
ställning frågan.i lagI bör därför finansförbundet bildatärattanges

förbundsordningen har förbundsmedlemmamaantagits eller vidnär av
den tidpunkt medlemmarna i förbundsordningen.senare som anger
Förslaget med vad bildandetgäller föröverensstämmer som av
kommunalförbund.
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finansförbundkommunalaböruppfattningutredningensEnligt
påkravNågotbildas.ögonblick derättskapacitet ierhålla somsamma

finansförbundetsbakgrundbl.a.ställas,bör interegistrering mot av
Ytterliga-självstyrelsen.kommunaladenställning ochoffentligrättsliga

skulleordningsådan göraregistreringpåskäl krav är attmotett enre
rättskapa-förbundetsbestämmelsersärskildanödvändigt meddet om
utredning-Enligtregistreringen.bildandet ochtiden mellanundercitet

komplicerasåskäl förbärandedet sättsaknasmening attens
lagstiftningen.

det finnaskanfinansförbundkommunaltbildandetInför ettav
rekryteraåtgärder,förberedandeolika attvidta t.ex.behov att somav

behövakanåtgärderSådanaolika slag.avtalingåochpersonal av
förbundettill dessförbundetbildabeslutet atttiden frånundervidtas att
interims-inrättamöjligtdärförbör ettbildat. Det attformellt är vara

Uppgifternamellantid.under dennaförbundetföreträdaför attorgan
detframhållassärskiltdet bör attvariera,kansådantför ett menorgan

förbundet bildas.vilketverksamhet förfinansielladenfår bedrivainte

dessochförbundetmellanRelationen12.4

medlemmar

finansför-kommunalaisamverkaroch landstingkommunerDe som
ekonomiskasinsjälvbestämmande itillbehållaskallbund rätten

ochsjälvständigtfattasbeslutskallförvaltning. Denna styras somav
landstingensochhandlingsfrihet kommunernasfullmed organ.egnaav

detböravsnitt 10.3framhållit iharredanutredningenSom envara
samverkanviddelandstingoch ävenutgångspunkt för kommuner att

ekonomiskai sinsjälvbestämmandetillbehållaskall kunna rätten
ochkommunvarjeiverksamhetenfinansiellaförvaltning. Den
fullmedochsjälvständigtfattasbeslutskalllandsting styras somav

landstingetsrespektivekommunenshandlingsfrihet organ.egnaav
innebäraintesåledesskallfinansförbudkommunaltiMedlemskap ett

derasbeslutaförbundet överöverlåter åtförbundsmedlemmama attatt
förväsentligsåutgångspunktförvaltning. Denna ärekonomiska

varjei lagfastbör slåsdetöverväganden, attfortsattautredningens att
ekonomiskasinhandskall hasjälvförbundsmedlem egenom

Detkommunallagen.iföreskrivsvadenlighet mediförvaltning som
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innebär de inte f°ar överlåta finansförbund besluta överattatt ett
deras finansiella verksamhet.

Med angiven utgångspunkt skall fmansförbundens uppgift varanu
erbjuda andrasina tjänster medlemmarna i konkurrens medatt

aktörer på marknaden. kan illustreras med följande exempel,Detta som
förfarandetvisar medlemskommun lån. Beslutetnär tar omen upp -

fattaslåna skall självständigt kommunen. dessutomDen avgöratt av
skall ske och vilka villkor för kommunen.det godtagbaranär ärsom
erforderliga vanligSedan beslut har fattats, får kommunen i

ordning innebäraffärsmässig upphandla den efterfrågade krediten. Det
marknaden,riktar förfrågningar till flera aktörerkommunenatt

finansförbundet förhandlingar skallkan Efter sedvanligavara en.varav
ellerfritt kunna välja skall låna förbundetkommunen avom man av

efterfrågadede andra har erbjudit sig lämna dennågon attsomav
begräns-krediten. Medlemskapet i förbundet därvid inte någonutgör

medlemska-ning kommunens handlingsfrihet. såDet är attav snarare
ökar kommunens handlingsfrihet erbjuda ytterligare ettpet attgenom

alternativ vid upphandlingen. Upptagandet krediten sker sammaav
förbundet ellervalet kreditgivare har fallit påsätt oavsett om av

bank.exempelvis en
självstän-Förbundsmedlemmarna skall således vid samverkanäven

sin ekonomiska förvaltning. hindrar emellertiddigt besluta Detöver
särskilda förbundet i uppdraginte de överenskommelseratt genom ger

utföra vissa tjänster avtal förbundet få i uppdragdem. Genom kanatt
exempelvis utföra kapitalförvaltningstjänster. sådant avtal mellanEttatt

innebördförbundsmedlem och finansförbundet har inte någon annanen
bank.motsvarande avtal mellan exempelvis kommun ochän en en

Avslutningsvis finns sammanhang beröra lagenanledning i dettaatt
krävsoffentlig upphandling och frågan det1992:1528 attom om

förfarandet vidförbundsmedlemmama följer det i lagen angivna
anspråk.upphandling de ñnansförbundets i Detönskar tjänsternär ta

betraktadärvid anmärkas dess företagkan kommun och är attatt en
kommunenolika upphandlande enheter. innebär köpDet attsom som

från i enlighet medönskar företaget måste föregås upphandlinggöra av
bestämmelserna lageni offentlig upphandling.om

för offentlig uppdrag regeringenNämnden upphandling har på av
frågan finns för kommuner ochnyligen vilka möjligheter detutrett om

företaglandsting genomföra köp tjänster från sina attutanatt av
tillämpliga.upphandlingsreglema lagen offentlig upphandling bliri om

pekarNämnden dessa möjligheter begränsade. Nämndenärattmenar
denvidare vissa definitioner avviker från EG-på i lagen dockatt

tolkning EG-rättsliga regleringen. finns visst stöd förDet ett aven
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landstingochmöjligt för kommunerinnebär detdirektiven ärattsom
helägda företagmed sinaupphandlingsförfarande ingå avtalatt utan

tilluteslutande levererarföretaget i frågaförutsättning ägaren.under att
frågeställningeninom kort förligger för avgörandeEG-domstolenI ett

inomvidaredomenmål. Frågan bereds i avvaktanintressant
Regeringskansliet.

fmansförbundetkommunalaförhållandet det ärDet att en
skulleförhållande till sina medlemmarjuridisk isjälvständig person

ochupphandlande enheterockså olikatala för dekunna attäratt
tillämpas.således skalloffentlig upphandlingi lagenreglerna om
frågaställning i dennaslutligväljer dock inteUtredningen utantaatt

Inrikesdepartementet.arbete pågår inomtill dethänvisar som

Förbundsordning12.5

förbundsordning,finnasñnansförbund skall detkommunaltvarjeI en
förbunds-isamstämmiga beslutändrasochvilken antas genom

fullmäktigeförsamlingar.medlemmarnas

förbundsordning,fmansförbund finnasvarje kommunaltskall iDet en
fullmäktigeförsamlingar.fastställs förbundsmedlemmamasvilken av

pågrundläggande stadgaskall förbundetsFörbundsordningen vara
vilka frågorkommunalförbund. lag fårför Isätt ett angessomsamma

ibestämmelsenDärvid börregleras i förbundsordningen.måstesom
förgällermed vadenlighetväsentligt kunna utformas iallt som

Vadkommunalförbund enligt kap. 28 § KL.3förbundsordningen i som
utredningensdelvisframgåri förbundsordningenskall regleras av

författningskommentarenkapitel.överväganden i detta Ifortsatta
framhållasdockbörredogörelse i frågan. Det attlämnas närmareen

imöjlighetskall hasjälvfalletförbundsmedlemmama att
obligatoris-frågor deandraförbundsordningen reglera äränäven som

enligt lag.ka
finansförbundkommunalaFörbundsordningen skall vid bildandet av

full-förbundsmedlemmarnasisamstämmiga beslutfastställas genom
grundläggandedenFörbundsordningenmäktigeförsamlingar. utgör

ske pådärför inteden fårfinansförbund och ändringar ii varjestadgan
förbundsmedlemmamassamstämmiga beslut isätt änannat genom

fullmäktigeförsamlingar.
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Organisation12.6 och ledning

kommunala fmansförbundI skall finnas förbundsfullmälctige och
förbundsstyrelse. Förbundsmedlemmama f°ar vilka andrabestämma
nämnder och övriga skall ingå i förbundets organisation.organ som

Förbundsñillmälctige skall fatta beslut i ärenden principiellav
beskaffenhet eller vikt för förbundsmedlemmarna.störreannars av

denHanteringen löpande verksamheten förbunds-anförtrosav
styrelsen. övrigt överlåts förbundsmedlemmarna självaI åt att

de olika befogenheter förhållanden.bestämma och inbördesorganens

Kommunallagen innehåller regler syftar till säkerställaattsom
medborgarnas inflytande och kontroll verksamhet bedrivsdenöver som
i kommuner och landsting. särskild fråga medborgarnasEn hurär
representation kan säkerställas demokratiskt godtagbart vidpå sättett
samverkan mellan kommuner och landsting. kommunalförbundFör
gäller samtliga törbundsmedlemmar skall representerade i denatt vara

församlingenbeslutande kap. tredje stycket3 23 § KL. Dessutom
finns regler vilka kan väljas till kommunalförbundets olikaom som

kap.4 23 § KL. Reglerna har bedömts nödvändiga för attorgan a
åstadkomma godtagbart samband mellan förbundsmedlemmarnaett
och förbundets ledning och de skall bakgrund kap. §1 7motses av
regeringsformen, stadgar kommuner ochbeslutanderätten iattsom
landsting valda församlingar.utövas av

utredningensEnligt mening bör lagstiftaren endast vissaange
grundläggande drag i fmansförbundens organisation. förbunden skallI
alltid finnas beslutande församling förbundsfullmäktige samten - -

för verkställighet förbunds-och förvaltningett organ som svarar -
styrelsen. övrigt bör lagstiftaren självaI överlåta medlemmarna attatt
bestämma vilka nämnder förbundetsoch andra skall ingå iorgan som
organisation.

det gäller fördelningen olika uppgifter mellan förbunds-När av
fullmäktige, förbundsstyrelse, derasnämnder och övriga samtorgan
inbördes förhållanden bör huvuddrag.lagstiftaren endast vissa Iange
lag bör slås fast förbundsñillmälctige beslut i ärendenskall fattaatt av

grundläggande betydelse för detta områdeñnansförbundet. Inommer
faller ärenden riktlinjer förbl.a. fastställandet mål ochsom avser av
förbundets verksamhet, budget och andra ekonomiska frågor storav
betydelse, val förtroendevalda, fastställandet årsredovisning ochav av
ansvarsfrihet och liknande frågor principiell beskaffenhet ellerav
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hanteringen denförbundet. fårvikt för Däremotstörre avarmars av
anförtroskommunala fmansförbundlöpande verksamheten i

skall fatta beslut idärför styrelsenförbundsstyrelsen. I lag bör attanges
lagstiftarenverkställighet och förvaltning. övrigt börfrågor Irörsom

de olikaöverlåta medlemmarna själva bestämmaatt att organens
förbunds-bl.a.inbördes förhållanden. innebärbefogenheter och Det att

ärenden intefullmäktige får delegera ärenden eller ärsomgrupper av
någonvikt till styrelsen,principiell betydelse eller störrearmars avav

nämnd ellerövrig annat organ.

Val ledamöter och12.7 ersättareav

förbundsfullmäktigerepresenterad iförbundsmedlem skallVarje vara
förbundsmed-ledamot ochmed minst Dessaersättare. utses aven en

den ledamotfullmäktigeförsamlingar och Valbarlemmamas ärär som
fullmäktigeförsamlingen.i deneller ersättare egna

förbunds-och iFörbundsfullmäktige skall ledamöter ersättareutse
antalandra till detoch i övriga nämnder ochstyrelsen angessomorgan

tillvid valvalbaraförbundsordningen.i Kretsen än större änav
haförbundsstyrelsen måsteförbundsfullmäktige. skall ingå iDen som

kräver.och den erfarenhet uppdragetde insikter som

förbundsfullmäktigetillval ledamöter ochdet gällerNär ersättareav
regeringsformennämnda bestämmelsen i kap. §den l 7måste ovan

direktvaldaförbundsmedlemmamassambandet mellanbeaktas så att
säkerställs.finansförbundets ledningfullmäktigeförsamlingar och

deskallförbundsfullmäktigeoch iLedamöter ersättare utses av
fullmäktigeförsamlingar.och landstingenssamverkande kommunernas

förbundsfullmäktigeförbundsmedlem representerad iVarje skall vara
tillfårFörbundsmedlemmenledamotmed minst och ersättare.en en

demvälja någonförbundsfullmäktige ärledamot och iersättare somav
börVidarefullmäktigeförsamlingen.eller i denledamot ersättare egna

ifråga-tillämplig påvalsätt1992:339 proportionelltlagen görasom
förbundsmedlemmamaövrigt bör lagstiftaren överlåta åtvarande val. I

i frågaskall gällaförbundsordningen vadi närmareatt omsomange
förbunds-och huri förbundsfullmäktigeantal ledamöter och ersättare

skall representerade.medlemmarna vara
mandat-i förbundsordningende frågor kan regleras ärEn av som

iellertill ledamöterlängd för dem har valtstidens ersättaresom
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förbundsfullmäktige. lag bör mandatperioden skall fyraI attanges vara
förbundsmedlemmamaår, inte har bestämt kortare i förbunds-tidom

ordningen. Mandatperioden skall räknas från och med den januari1
året efter det år då ordinarie val till hållits iförbundsfullmäktige har
förbundsmedlemmamas fullmäktigeförsamlingar, harinte annatom
bestämts i förbundsordningen.

Ledamöter och i förbundsstyrelsen fmansförbundetsoch iersättare
övriga nämnder och andra väljs förbundsfullmäktige. Antaletorgan av

ochledamöter skall i förbundsordningen. Mandattidenersättare anges
skall bestämmas förbundsfullmäktige. 1992:339Lagenav om propor-

skall tillämpastionellt valsätt vid ifrågavarande val.även
finns i förevarande sammanhang erinra denDet anledning att om

lagstiftningens ledningenfinansiella krav på dem skall ingå isom av
institut. Enligt lagenfinansiella 1992:1610 finansieringsverksam-om

tillstånd driva fårhet gäller fmansieringsverksamhet meddelasatt att
endast de skall ingå företagets verkställandei styrelse ochom som vara
direktör eller dennes ställföreträdare har de insikter och den erfarenhe-

krävasmåste dem deltar i ledningenter ettsom av som av
kreditmarknadsföretag. De skall dessutom i övrigt lämpligaäven vara
för uppgiften. Enligt utredningens mening bör motsvarande krav ställas
på dem skall leda verksamheten ñnansförbund.i lag börIettsom
därför de ingår i fmansförbundets styrelse skall ha deattanges som

och den erfarenhet förbundetsinsikter verksamhet kräver och ävensom
i övrigt lämpliga för uppdraget. det styrelsenangeläget iDet är attvara
finns insikter i och erfarenheter såväl finansiell verksamhet somav

förvaltning.kommunal
underlätta rekryteringen lämpliga till finansför-För att personerav

bundets styrelse, övriga kretsennämnder och andra börorgan av
valbara till förbundsfull-vidare det gäller valän närpersoner vara
mäktige. Enligt utredningens fyllt årmening bör den har 18 senastsom

valdagen och medborgare eller har varitpå i Sverigeärsom som
folkbokförd här i landet i följd föreunder tid minst årtreen av

ÄvenValbar. ochvaldagen den har fyllt år18 ärsomvara som
medborgare i någon Europeiska unionens medlemsstater, Norgeav

bör fmansförbundetseller Island Valbar till ledamot eller iersättarevara
styrelse, andra nämnder eller övriga organ.
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Verksamhetenför12.8 Gränser

kommunalaibedrivasverksamhet fårskall vilkenlagI somanges
fmansförbund. fårDe

medel ilåna egetupp namn0
företagoch derasmedlemmarnaoch förmedla krediter tilllämnao

företagoch derasmedlemmarnalikvida medel konto frånemotta0
och deras företagmedlemmarnatillgångar åtförvalta0

deras företag.ochrådgivning medlemmarnalämna0

kommunalavilken verksamhetför utredningenfrågacentral ärEn som
för i vilkenbetydelsehar direktbedriva. Fråganfmansförbund skall få

bestämmelserskall underkastasfmansförbundkommunalamån om
vadmotsvarandekapitaliseringochtillståndskrav, tillsynbl.a. som

därför lagibörfinansiella institut. Detoch andraför bankergäller
fårfinansförbundkommunalaverksamhetvilkentydligt somanges

beslutanaturligtvis fritt kunnaskallfinansförbundbedriva. Varje om
förbundet skallverksamheternatillåtnavilka devilken eller somav

tillåtnautanför detgåde inte beslutafårsig åt. Däremot attägna om
verksamhetsområdet.

sådanaföretagmedlemmarnasföljande talasdet i detNär avsesom
fleraellervilkaoch ikap. 16 § KLbehandlas i 3företag ensom

detinflytandebestämmanderättsligtförbundsmedlemmar utövar ett av
kap. SekrL.i 9 §slag langessom

krediter tillförmedlaochfinansförbund skall lämnaKommunala
bör, påmeningutredningensEnligtoch deras företag.medlemmarsina

medlemskretsen.tillbegränsaskreditgivningenanförs nedan,skäl som
möjligheterhanaturligtvisfmansförbund måste attKommunala

börutlåningsverksamhet. Detsinskaffa kapital tillkostnadseffektivt
andra.ochfrån medlemmarupplåning ikunna ske eget namngenom

obligatio-förbundenkunna ske bl.a.Upplåningen bör utatt gergenom
börmeningutredningensEnligtjämförbara fordringsrätter.ellerner

vissaendasttillupplåningförbundenslagstiftaren begränsainte
begränsningarsådanaBehoveteller vissa låneinstrument.marknader av

själva.förbundsmedlemmarnabedömasfår av
kommunalaverksamhetfinansiellatanke på denMed som

effektivaochenkladet finnasbedriva börfinansförbund kommer att
kontanta medelstället förkassaflöden.hantering Irutiner för attav

kankassor,forbundsmedlemmarnastill/frånskall slussasalltid
Finansför-handhasmedlenför de kontantaeffektivitetsskäl tala att av
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bundet. På så kan medlemmarna låta sina kontanta medel inneståsätt
hos finansförbundet för användas för kommande betalningar. Detatt
bör därför möjligt för förbunden likvida medel påtaatt emotvara
konto från medlemmarna och deras företag.

Kommunala finansförbund bör kunna förvalta medlemmarnas och
företagsderas tillgångar. Behovet hos kommuner landstingoch bl.a.av

kapitalförvaltningstjänster kan förväntas iöka framtiden till följd detav
lagstadgade kravet ekonomiskpå balans, vilket allmänt leda tillantas

förbättrat finansiellt sparande i den kommunala sektorn. Härtillett
kommer de redovisningsmässiga avsättningar kommuner ochsom
landsting behöver för fullgöra sina pensionsåtaganden.göra att

och landsting bör kunnaKommuner samverka i förvaltningen sinaav
likvida och andra tillgångar. Kommunala finansförbund bör hareserver
möjlighet för medlemmarnas och deras företags räkning, iatt men
förbundets handla med finansiella instrument förbundetutan attnamn,

bedriva tillståndspliktig värdepappersrörelse. Förbundet kananses
således i vända sig till olika värdepappersinstitut för köpaeget attnamn
och sälja finansiella instrument det handhar i sin förvaltningsom en
förbundsmedlem eller dess företag. betyder emellertid inteDet att

finansförbundkommunala kan erbjuda sina tjänster värdepappers-på
marknaden. sådanaFör tjänster krävs tillstånd enligt lagen 1991:981

värdepappersrörelse.om
Kommunala finansförbund bör slutligen kunna lämna rådgivning i

administrativa och ekonomiska frågor och derasmedlemmarna
företag.

framgår det hittillsSom sagda bör finansförbundens verksamhetav
begränsas så tjänsterna får ocherbjudas enbart till medlemmarnaatt
deras företag. begränsningDenna motiveras såväl kommunalrätts-av
liga principer finansför-intresset inte försvåra samverkan iattsom av
bund underkasta förbunden krav på visst kapital eller andraattgenom
skyddsregler det slag finns i den finansiella lagstiftningen.av som

Kommunallagens andra kapitel innehåller bestämmelser om
kommunernas och landstingens befogenheter. begränsasDessa ettav
antal kommunalrättsliga Enligtprinciper, vilka behandlas i avsnitt 2.1.
utredningens mening bör dessa principer gälla för den verksamhetäven

bedrivs i kommunala finansförbundfinansförbund. innebärDet attsom
får bedriva endast medlemskommu-sådan verksamhet faller inomsom

kompetens och angelägenhet idärmed kommunalärnemas som en
kommunallagens enbart tillmening. Verksamheten bör därför riktas
inedlemskretsen.

framgår lagstiftningenSom kapitel innehåller den finansiella5av
regler bl.a. tillståndskrav, kapital. Reglernatillsyn och krav påom
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stabilitet,finansiellaintresset skydda detmotiveras systemetsattav av
särskiltharInlåning från allmänhetenoch effektivitet.sundhet ansetts

det allmärmabasen förinlåningskontonskyddsvärd, då bankemas utgör
motiverastill inlåningBankernasbetalningssystemet. ensamrätt

beroendevilkaskydda insättama,dessutom intresse är attett att avav
undersparmedel drivstransaktions- ochförvaltar derasde företag som

stabila former.
verksam-finansförbundensavgränsningenföreslagnaMed den av

skäluppfattning,utredningenshetsområde saknas det, enligt att
kapitaltillsyn eller krav påförbunden tillståndskrav,underkasta enav

ochunderlätta för kommunerordning börstorlek. sådanviss En
skälfinnsfinansförbund. sammanhangetsamverka i Ilandsting attatt

önskar bedrivaeventuelltoch landstingde kommunerframhålla att som
fråninlåningexempelvisverksamhet,finansielläven somarman
börmedlemmarna,till andraeller kreditgivningallmänheten än

kreditrnarknaden.krav andra påunderkastas samma som
medförenlig EG-föreslagnadenordning ärFråga är som nuom en

sig beaktaförbunditihar medlemskapet EUSverige atträtten. genom
vilka ställerkreditinstitut,regler förbanksamordningsdirektivensbl.a.

därför skälfinnsstartkapital.auktorisation, tillsyn och Detpå attkrav
kreditinstitut.med begreppetvadnågot beröra som avses

kreditinstitutdefinierasbanksamordningsdirektivet ettförstaI som
insättning-allmänhetenverksamhet består i frånföretag ta emotattvars

krediter förbeviljaochâterbetalbara medelandraeller att egenar
självaMedlemsstaternaföretag.Definitionen talar endasträkning. om

vilket hardefinitionen,omfattas intelokala myndighetereller deras av
frånmyndighetersådanalagstiftaren undantamöjligt fördetgjort att
kap.finansieringsverksamhet ltillståndskravet i lagenexempelvis om

§.3
inte begreppetsåledesmyndigheter omfattaslokalaStatliga och av

finansförbun-kommunalakreditinstitut.definitionen Deiföretag av
myndigheter. Dede ärinnebäroffentligrättsliga ställning ärdens att

möjligtdärmedoch detEG-rättslig meningkreditinstitut idärför inte är
auktorisation,påkravEG-rättensbedriva verksamhetlåta dem utanatt

och startkapital.tillsyn
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skulderför förbundets12.9 Ansvaret

medskulderhand betala sinaKommunala fmansförbund skall i första
skallerforderliga tillgångar,tillgångar. förbundetsina Saknaregna
fyllaförmedel behövsförbundsmedlemmarna skjuta till de attsom

i förbunds-skallMedlemmarnas inbördesbristen. angesansvar
ordningen.

vilkaeftervilken mån ochskall vidare iförbundsordningenI anges
skulder direktbetala förbundetsskyldigamedlemmarnagrunder är att

till borgenärema.

första handifmansförbunds skulderkommunaltFör ett svarar
isärskilt uttalasfallet behöver intetillgångar. såAttförbundets äregna

förbundsmed-det överlåtasmening börutredningenslag. Enligt
förbundet.skall finnas ivilka tillgångarlemmarna avgöraatt som

meddetförseförbundets ställningkan stärkaMedlemmarna attgenom
detutsträckning och påeller tillgångar i denkapital andra sätteget som

medlemmarnaexempelvis skekanlämpligt.de finner Det attgenom
underlöpandemedel fonderasellerkapitalbetalar in attgenom

förbundsord-skall iFörbundsmedlemmamaverksamhet.förbundets
andrakapital ellerskall haförbundeti vilken månningen egetange

förbundet.de skall tillförasefter vilka grunderhur ochtillgångar samt
fastlag slåskommunalförbund bör ivad gäller förlikhet medI som

skulder.förbundetsförbärförbundsmedlemmarna ytterstaettatt ansvar
skulder,sinabetalatillgångar förförbundet saknarden månI attegna

Varjekrävs.till de medelskjutaskall medlemmarna som
del bristenskjuta till såförbundsmedlem skall motsvararstor somav

förbunds-ide grunderandel i skulden eftermedlemmens angessom
ordningen.

harmedel enligt vadskjuta tillSkyldigheten sagtsatt nusom
inbördesförhållandenförbundsmedlemmarnasregleringinnebär en av

förinte någonskyldighet innebärförbundet. rätttill Dennaoch
förbundsmedlem-enskildafå betalt direktborgenärerförbundets att av

direktsig kunna habör i och för motMedlemmarna ett ansvarmar.
intedettabörmeningenligt utredningensborgenärema, ansvarmen

möjligtbördetbedömningSkälet för dennai lag.regleras är att vara
densjälva väljaförbundsmedlemmarnaför ettatt passarsomansvar

kan behövaförbund.i deras Ansvaretbedrivsverksamhet som
bestårexempelvisverksamhetenberoende påpå olikautformas sätt om

utlåningibestårdenkapital ellerförvalta medlemmarnasi avatt om
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medel anskaffas på den internationella kapitalmarknaden.som
Förbundsmedlemmarna bör dessutom möjlighetha själva avgöraatt
vilket de skall ha i förhållande till förbundets borgenärer. Detansvar
kan inte uteslutas det i vissa förbund kan finnas intresseatt attav
begränsa medlemmarnas det sker till prisetävenansvar, om av
exempelvis dyrare upplåning för förbundet. Andra förbund kanen
föredra skapa förutsättningar för billigare upplåningatt atten genom
förbundsmedlemmama på sig långtgående och direkt förtar ett ansvar
förbundets skulder.

bör såledesDet överlåtas till förbundsmedlemmama självaatt
sin skyldighetreglera betala förbundets skulder direkt till förbundetsatt

borgenärer. Skyldighetens omfattning och innebörd skallnärmare
i förbundsordningen. Enligt utredningens uppfattning bör det ianges

princip möjligt lika långtgående detatt ett ärvara ange ansvar som som
följer proprieborgen, dvs. för skuld.såsomansvar som av en egen

Möjligheten för förbundsmedlemmama direkt förpå sigatt ta ett ansvar
förbundets skulder begränsas dock allmänna kommunalrättsligaav

Enligtprinciper. utredningens mening saknas det anledning härvid-att
lag vidga deras befogenheter vad gäller enligt kommunal-utöver som
lagen. innebärDet det kompetensenliga i varje kommuns elleratt
landstings åtagande måste bakgrund förhållandena i detprövas mot av

fallet.enskilda Därvid bör de risker förknippade med åtagandetärsom
den förväntade medlemskapet finansförbundet.ivägas mot nyttan av

Redovisning12.10 och revision

1997:614 kommunalLagen redovisning skall bilda utgångspunktom
för redovisning i kommunala finansförbund. bestämmelserLagens
kompletteras med vad god redovisningssed enligt Rådet förutgörsom
kommunal redovisning, god sedbör kunna studera vad ärsom som
inom den privata finansiella sektorn.

Finansförbunden skall omfattas kommunallagens balanskrav.av
Kommunallagens regler för kommunalarevision skall gälla ävenom

finansförbund, förtroendemarmarevisonen medskall förstärkasmen en
auktoriserad revisor.

ochvrevisionavsnitt lämnasI 2.4 redogörelse för iredovisningen
kommuner och landsting.
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Redovisning

reglerkommunallagenstillnyligen tagit ställningRiksdagen har att om
1997:614bestämmelserna i lagenredovisningbokföring och samt om

verksamhetkommunalförredovisning skall gällakommunal som
ellerförvaltningsformkommunaloffentligrättslig dvs.bedrivs i form,

offentligrättsligfmansförbundkommunalförbund. Kommunala är en
bestämmelser skallnämndaförsamverkan, vilket talarförform att nu

lagenutredningens meningEnligtför dem.gälla motsvararäven om
ställas påkanredovisningredovisning de krav påkommunal väl som

finansförbund. Detkommunalakan bedrivas iverksamhetden som
fmansförbundkommunalaverksamheten ihävdasskulle kunna att

medenlighetverksamhet iredovisa sinförbunden skallmotiverar att
värdepappers-ochi kreditinstitutårsredovisning15591995:lagen om

förskälavgörandeinte funnithar emellertidUtredningen attbolag.
enligt denredovisaskallkommunalahuvudregelnfrångå att organ

redovisningslagen.kommunala
skall såledeskommunal redovisninglagenBestämmelserna i om

ñnansförbund. Lagenskommunalaredovisning iutgångspunkt förbilda
godmed vad kankompletteras utgörafårkrav ansessom
förfrågablibörkommunala ñnansförbund. Detredovisningssed i en

godskallvadredovisning bedömakommunal utgöraförRådet att som
sittuppgift iRådet har tillförbund.redovisningssed i dessa att

denställs inomjämföra med de kravochutvecklingsarbete studera som
studera vadRådet kunnafmansförbund börBeträffandesektorn.privata

sektorn.finansielladen privataredovisningssed inomgodärsom

Balanskrav

förgäller likabalanskravi kommunallagenBestämmelserna om
verksamhetkommunalförbund. Den ettlandsting ochkommuner, som

iliksombörbedrivafmansförbund kommerkommunalt att annan
balans-omfattasverksamhetkommunalmyndighetsfonn bedriven av

kravet.

Revision

granskningtillbestämmelserkommunallagenssyftar enligtRevision en
ekonomiskfrånochändamålsenligtskötsverksamheten på ettav om

rättvisande ochräkenskapematillfredsställande ärsynpunkt sätt, om
förgällerRevisionsreglematillräcklig.kontrollden görs ärsomom
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verksamhet bedrivs i förvaltningsform eller i kommunalförbund.som
Enligt utredningens uppfattning bör kommunallagens revisionsregler
gälla för kommunala finansförbund. finns dock med hänsynäven Det
till den verksamhet kommer bedrivas skäl ställa kravatt att attsom
förtroendemannarevisionen förstärks med auktoriserad revisor.en
Härigenom betonas revisionens betydelse kontrollorgan. Dettasom
ligger väl i linje med de krav på särskild insikt utredningensom
föreslår för skall väljas till styrelsen.personer som

12.11 Insyn

lagstiftningenI kommunala finansförbund införs särskilda reglerom
för säkerställa insynen i förbundens verksamhet. Regleringenatt

vad gäller enligt kommunallagen.motsvarar som

lagstiftningen förI kommunala finansförbund bör ingå särskilda regler
syftar till säkerställa insynen i finansförbundens verksamhet förattsom

medborgare och förtroendevalda i de samverkande kommunerna och
landstingen. Utgångspunkten måste möjligheterna till insynattvara
skall desamma verksamheten hade bedrivits i de enskildavara som om

Åtskilligakommunerna eller landstingen. kommunallagensav
bestämmelser förtroendevalda 4 kap., fullmäktige kap. och för5om
styrelsen och övriga nämnder 6 kap. bör därför tillämpas på
kommunala ñnansförbund.

tillgodose behovetFör insyn det förbunds-nödvändigtatt är attav
ordningen hålls tillgänglig för allmänheten hos förbundet och hos
förbundsmedlemmama. handlingsoffentligheten f°ar därmedGenom
såväl medborgare förtroendevalda finansförbundensinsyn isom

Ävengrundläggande dokument. förbundsfullmäktiges protokoll skall
finnas tillgängliga för allmänheten.

bör vidare finnasDet särskilda regler möjligheterna ställaattom
interpellationer och frågor till i första besitterhand dem som
ordförandepostema i förbundsfullmäktige, övrigaförbundsstyrelsen,
nämnder eller i andra möjlighet bör för ledamöter-finnasDennaorgan.

i såväl förbundsfullmäktige medlemmarnas fullmäktigeför-ina som
samlingar. Frågor och interpellationer vid sammanträdeskall besvaras

fråganmed den fullmäktigeförsamling ledamot ställt ellerharvars
interpellationen. För ytterligare tillgodose behovet insyn böratt av
förbundsmedlemmama dessutom ha möjlighet i förbundsordningenatt
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bestämma förbundsmedlemmarnas förtroendevalda skall ha vissatt
och yttranderätt förbundetsi olikanärvaro- organ.

Frågan12.12 laglighetsprövningom

Beslut fattas kommunala fmansförbund skall inte kunna över-som av
klagas.

avsnitt har utredningen konstaterat kommunallagens regler1l.3.2I att
laglighetsprövning hinder bedriva effektivutgör ett mot att enom

finansiell samverkan i kommunalförbund. därvid framhållitsDet har att
finansiell tillrådligtdet vid verksamhet förevarande slag knappast ärav

med ordning innebär exempelvis förbundsstyrelsensattsomen
placerings- eller upplåningsbeslut kan bli föremål för laglighets-
prövning i domstol.

inledningsvis sagda följerdet möjligheterna överklagaAv att att
beslut har fattats kommunala finansförbund börsom av vara mer
begränsade vad gäller kommunallagens reglerenligtän som om

beslutlaglighetsprövning. Frågan i vilken mån fmansförbundetsom
skall överklaga bakgrundöverhuvudtaget gå måste bedömasatt mot av

såväl verksamhetens karaktär behovet kunna överklaga.attsom av
gäller verksamhetens karaktär följande omständigheterNär det bör

lagstiftningen finansför-beaktas. angeläget för kommunalaDet är att
till de verksamhetbund utformas med hänsyn krav följer denavsom

förbunden skall bedriva. All finansiell verksamhet ställer storasom
minsteffektiv och ändamålsenlig ledning. följer intekrav Dettaen

förutsättning-förhållandena kapitalmarknaden, villkoren ochpå därav
Förhållandenaändras kontinuerligt i snabb takt.och inte sällanarna

demkräver beslut skall kunna fattas och verkställas skyndsamtatt av
finansför-kommunalapå marknaden. gäller förDet ävensom agerar

överklagandeinstitutbund. Enligt utredningens mening skulle ett
effektivbegränsa förbundens bedrivamöjligheteravsevärt att en

få till ståndverksamhet. talar för det bör möjligtDetta inte attatt vara
laglighetsprövning effektivitetförbundens beslut. Intresset aven av

emellertid få sådan prövning.måste behovet kunnavägas mot att enav
det gäller behovet beslut har fattatsNär kunna överklagaatt somav

förbundenkommunala finansförbund mellani bör särskilt relationen
utredningensoch deras medlemmar beaktas. framgårSom av

förbundsmedlemsöverväganden i avsnitt enskild12.4 skall varje
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självständigt ochbeslut fattasekonomiska förvaltning styras somav
landstingets Ihandlingsfrihet kommunens ellermed full organ.egnaav

skall haförbundsmedlem självlag skall uttryckligen slås fast varjeatt
föreskrivsmed vadsin ekonomiska förvaltning i enlighethand somom

sedvanligt blifattas kankommunallagen. beslut därvidi De sättsom
Behovetregler.laglighetsprövning enligt kommunallagensföremål för

detmindrebeslut därförkunna överklaga fmansförbundens än näräratt
kommunalförbund. Dennafattas vid samverkan igäller beslut som

lämnaoch landstingsamverkansform möjlighet för kommuner attger
därförtill förbundet och detvården sina angelägenheteröver voreav

laglighetsprövningfå ståndmöjligheterna tillrimligtinte att enom
kommunallagenöverlämnande. Enligttill följd sådantminskade ettav

föremål förkommunalförbund blifattasbeslut harkan också avsom
laglighetsprövning.

förvaltningekonomiskaförbundsmedlemsförhållandet varjeDet att
landstingetsfattas kommunens ellerbeslutskall styras egnaavav som

skelaglighetsprövning kantillräckligtinnebär det får attatt ansesorgan
vidgällerjämföras med vadbeslut. Situationen kandessa somav

relationenbeslutupplåning via bank.exempelvis Kommunens rörsom
förbli föremålreglerbanken kan enligt sedvanligatill

fattas isjälvfallet inte de beslutlaglighetsprövning. kanDäremot som
bliskall finansierastillexempelvis hur lånet kommunenbanken om

prövning.föremål för sådan
laglighets-till ståndbehovet fåharVad attsagts om avsom nu

ändamålsenligeffektiv ochi förening med behovetprövning av en
avstå frånkunnainnebär lagstiftaren börverksamhetenledning attav
fattatsbeslut harordning för överklagaföreslå attatt avsomen

fmansförbund.kommunala

Utträde12. l 3

lämnauppsägningstidefter vissförbundsmedlem skall haVarje rätt att
förbundet utträde.genom

fmansför-kommunalasamverkan ipåpekas i avsnitt skall12.2Som
därför haskallförbundsmedlempå frivillighet och varjebund bygga en

förbundetefter uppsägningstid lämnaovillkorlig vissrätt att genom
iförbundsmedlemmamaLagstiftaren bör överlåtautträde. att

skallDärvidförfarandet vid utträde.förbundsordningen uppsäg-ange
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den inte fålängd Enligt utredningens mening börningstidens anges.
klartangeläget förbundsmedlemmamalängre år. Detän är atttrevara

fråga den utträdande medlemmensvad skall gälla ianger som om
uppfattning saknasför förbundets skulder. Enligt utredningensansvar

det skäl för lagstiftaren reglera denna fråga.att

Uteslutning12.14

medlemför förfarandet vid uteslutningFörutsättningarna och urav
Finansförbundet skall i förbundsordningen.anges

varjefrivillighetframgår avsnitt följer principen12.2Som attomav av
villkor för medverkankommunalt finansförbund skall kunna ställa upp

uppfyller villkoren måsteförbundet. medlemmar inte längrei De som
förbundsord-uteslutas från vidare medverkan i förbundet. Ikunna

hurskall vilka grunder medlemmar kan uteslutasningen på samtanges
antingenuteslutning bör kunna fattasskall ske. Beslut i ärendendet om

förbundsfullmäktige eller styrelsen.av av

upplösningLikvidation och12.15

för ochförutsättningarnaFörbundsmedlemmama f°ar själva bestämma
upplösning.förfarandet vid förbundets likvidation och

finansför-kommunalalikvidation och upplösningRegleringen avav
kommunal-gäller förmed vadbund kan utformas i enlighet som

iförbundsmedlemmarnabör således överlåtasförbund. Det att
vidförfarandetförutsättningarna för ochförbundsordningen ettange

Även fördelningfråganfmansförbunds likvidation och upplösning. om
förbunds-regleras iförbundets tillgångar vid upplösning skallav

ordningen.
finansförbundetsdet kommunalasammanhanget kanI nämnas att

såväl förutsättningarställning innebär saknasoffentligrättsliga detatt
regler tvångslikvidation.för behov av omsom
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Internationellt samarbete12.16

finansielltbedrivaFrågan fmansförbundens möjligheter attom
arbetemed behandlas i detsamarbete utländska motsvarigheter bör

närvarandeför pågår inom Inrikesdepartementet.som

finns behov ochdirektiven skall utredningen detEnligt överväga avom
förunderlättarfall utforma förslag till lagbestämmelseri så som

föreslagna samverkansformenoch landsting i denkommuner att
motsvarigheter.finansiellt samarbete med utländskabedriva

och lands-lämnas redogörelse för kommunernasavsnitt 2.2I en
internationell verksamhet.nuvarande möjligheter bedrivatingens att

det Inrikesdepartementet pågårDärvid inom översynnämns att en av
bl.a.bistånd och arbetettjänsteexport och kommunaltlagarna attom

kunnavilka former verksamheten skallfrågan i juridiskaavser
bedrivas.

finansför-Enligt utredningen mening bör frågan de kommunalaom
utländskamöjligheter bedriva finansiellt samarbete medbundens att

inommotsvarigheter behandlas inom för det arbete pågårsomramen
Inrikesdepartementet.
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Sekretess13

Inledningl l

möjligt vidskall långt detOffentlighetsprincipen gälla så ävenär
Inskränkningar ikommuner och landsting.finansiell samverkan mellan
för skyddadet nödvändigtoffentligheten får ske bara när är att

allmänna eller enskilda intressen.angelägna

offentlighetsprincipen ochredogörelse förkapitel lämnas3I nuen
förevarande sammanhang.intresse igällande Sekretessregler av

offentlighetsprincipensskall utredningen analyserakapiteldettaI
behovetochkommunal finansiell samverkantillämpning överväga

denslås fastbör redanytterligare Sekretessregler. Det attnuav
övervägandenför utredningenssjälvklara utgångspunkten är att

finansiellvidmöjligtoffentlighetsprincipen skall gälla så långt det är
offentlig-ilandsting. Inskränkningarmellan kommuner ochsamverkan

angelägnaskyddanödvändigt förfår ske bara detheten när är att
eller enskilda intressen.allmänna

medi enlighetöverväganden omfattar,analys ochUtredningens
andraifinansförbundi kommunalasåväl samverkandirektiven, som

kommunalförbundigälla samverkanbefintliga former. kanredan Det
i privaträttslig fonn.eller

denunderlyderprivaträttslig formFinansiell verksamhet i
finansföretagkommunalalagstiftningen och med uttrycketfinansiella

ellersamverkande kommunervilkaföljande företag ii detavses
bedriverinflytande ochbestämmanderättsligtlandsting utövar ett som

1987:617, lageni bankrörelselagenverksamhetsådan som avses
1991:981eller lagentinansieringsverksamhet1992:1610 omom
inflytande har ibestämmanderättsligtvärdepappersrörelse. Uttrycket

SekrL.kap. 9 §innebörd i lförevarande sammanhang somsamma
bestämmanderättsligtlandstingochKommuner utöva ettanses
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inflytande de eller tillsammans sitt ägande eller påensammaom genom
förfogarsätt hälftenannat över samtliga iän röster ettmer av

aktiebolag eller ekonomisk förening.en
Kommunala finansförbund, kommunalförbund och kommunala

finansföretag benämns i det följande med samlingsbegreppet finansiella
samverkansorgan.

Vid kommunal finansiell samverkan kan känsliga uppgifter
förekomma. kanDet gälla såväl uppgifter ekonomiska ellerom
affärsmässiga förhållanden hos kreditgivare och andra motparter som
uppgifter de kommuner och landsting deltar i ellerom som som avser

ansluta sig till samverkan. Vissa uppgifterna kommeratt attav vara av
sådan karaktär offentliggörande riskerar medföra ekonomiskatt ett att
skada för det allmänna eller för enskilda.

13.2 Sekretess till skydd för enskilds
ekonomiska förhållanden

8 kap. SekrL innehåller8 § regler sekretess till skydd för enskildsom
ekonomiska förhållanden. paragrafenI införs särskilt stadgande förett
kommunal finansiell samverkan. I kommunala finansförbund och
finansföretag skall sekretess gälla för uppgifter enskilds affärs- ellerom
driftförhållanden, det inte klartstår uppgiften kan lämnasatt ut utanom

den enskilde lider ekonomisk skada.att

I detta avsnitt behandlas frågan enskildassekretess till skydd förom
ekonomiska förhållanden. Det kan gälla exempelvis uppgifter ettom
finansiellt samverkansorgans affärsmässiga kreditgivarerelationer till

kapitalförvaltare.eller
Inledningsvis finns anledning erinra vad i detta avseendeatt om som

gäller enligt den finansiella lagstiftningen. Såväl bankrörelselagen som
lagen finansieringsverksamhet föreskriver sekretess förabsolutom
uppgifter enskildas förhållanden till kreditmark-banker respektiveom
nadsföretag l kap. 10 § bankrörelselagen kap.1987:617 respektive l

§ lagen 1992:16105 finansieringsverksamhet. motsvarandeEnom
sekretessregel finns i kap.1 8 § lagen värdepappers-1991:981 om
rörelse. Bestämmelserna inte tillämpliga verksamhet bedrivspåär som

det allmänna. Sådan verksamhet lyder under offentlighetsprincipenav
och inskränkningar i denna kanprincip endast ske bestämmelsergenom
i sekretesslagen eller i lag till vilken sekretesslagen hänvisar.annan
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tryckfrihets-följer bestämmelsen i kap. 2 § andra stycket2Detta av
förordningen.

sekretess för vissakap. § SekrL finns bestämmelserI 8 8 om
bedriver.uppgifter i den finansiella verksamhet myndighetersom

i Riksban-Enligt bestämmelsens första stycke gäller absolut sekretess
utlåningsrörelse, betalningsut-kassarörelse, valutahandel, in- ochkens

skyldigheterhandel med värdepapper eller rättigheter ochjämning samt
absolut sekretess ianknyter till sådana tillgångar. Vidare gällersom

enskildsupplåningsverksamhet för uppgiftRiksgäldskontorets om
ekonomiska förhållanden.

upplånings-sekretess ikap. 8 § andra stycket SekrL gällerEnligt 8
bedrivseller affärsmässig utlåningsverksamhetverksamhet avsom

för uppgiftRiksbanken och Riksgäldskontoretmyndighet än omannan
dendriftförhållanden, det kanenskilds affärs- eller antas attom

erinrasdärvidenskilde lider skada uppgiften röjs. kanDet attomom
tillämpningenmed myndigheter vidkommunala företag har jämställts

således redan iSekrL. Bestämmelsensekretesslagen 1 kap. 9 § ärav
uppgifter kanutformning tillämplig vissa denuvarande påsin somav

första handsamverkansorgan. gäller iförekomma hos finansiella Det
kreditgivare.relationer till enskildauppgifter samverkansorganetsom

skydd.tillräckligt Frågandock bestämmelsen erbjuderFråga är ettom
skyddsnivå.bestämmelsens omfattning dessgäller såväl som

bestämmel-tillämpningsområdet föromfattningendet gällerNär av
bestämmelsen iandra stycket SekrL kan konstaterasi kap. 8 §8 attsen

upplånings-omfattar myndigheternasnuvarande utformning enbartsin
framgårutlåningsverksamhet.och affärsmässiga Somverksamhet deras

kommunalautredningenredogörelsen i avsnitt föreslår12.8 attav
ochverksamhetfinansförbund skall kunna bedriva änäven upp-annan

medlemmarnasförvaltaFörbunden skall exempelvis kunnautlåning.
bedrivas kommunalaSådan verksamhet kantillgångar. även av

tillsekretessEnligt utredningens mening behovetfinansföretag. är av
all slagsvidförhållanden detsammaenskildas ekonomiskaskydd för

samverkans-finansielltverksamhet kan bedrivasfinansiell ettavsom
därförbörsekretessför ifrågavarandeTillämpningsområdetorgan.

verksamhetall den finansiellavidgas så det omfattaratt som
samverkansorganen bedriver.

bestämmelsen ikan konstaterasdet gäller skyddsnivånNär att
med raktkonstrueradandrakap. § stycket SekrL8 8 är ett

uppgiften-skallpresumtion förskaderekvisit. innebärDet att varaen
sådant slaggäller uppgiftenoffentlig och sekretess bara attåratt avom

såledesSkyddsnivånkan medföra skada.utlämnande typiskt ärett sett
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betydligt lägre i den finansiella lagstiftningens Sekretessregler,än vilka
föreskriver absolut sekretess.

absolutaDen sekretess gäller enligt den finansiella lagstiftning-som
motiveras behovet skydda uppgifter enskildasatten av av om

ekonomiska och personliga förhållanden. banker ochFör andraatt
finansiella institut skall kunna fungera effektivt det nödvändigt deär att
åtnjuter förtroende. Därvid krävs kunder, kreditgivare och andra kanatt
utgå från lämnade uppgifter inte sprids vidare. kan iDetatt
sammanhanget erinras absolut sekretess gäller också iattom ovan
nämnda delar Riksbankens verksamhet Riksgäldskontoretsisamtav
upplåningsverksamhet för uppgift enskilds förhållan-ekonomiskaom
den.

Precis banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolagsom
måste finansiella samverkansorgan kunna förtroendevinna på
marknaden. effektivEn verksamhet förutsätter fullgott sekretess-ett
skydd för de uppgifter förekommer i samverkansorganens affärs-som
relationer till enskilda. rakaDet skaderekvisitet i kap.8 8 § andra
stycket SekrL innebär det i varje enskilt fall bedömningsfrågaatt är en

sekretesshuruvida skall gälla eller Presumtionen uppgifternaär att
skall offentliga. sådanEn ordning riskerar skapa osäkerhet.attvara
Varje sådan osäkerhet ägnad försvåra samverkansorganensär att
verksamhet med ökade kostnader följd. särskilda känslighetDensom

härvidlag kännetecknar de finansiella marknaderna ställersom
särskilda krav förtroende.på börDet särskilt uppmärksammas att
finansiella samverkansorgan i många fall affärsmässigakommer haatt
relationer med utländska aktörer främmande inför den svenskaärsom
offentlighetsprincipen.

Vad har anförts beträffande skyddsnivån talar för dennaattsom nu
bör höjas det gäller sekretess till skydd för enskildas ekonomiskanär
förhållanden. En sekretessregel offentlighet erbjuder,som presumerar
enligt utredningens uppfattning, inte tillräckligt skydd.ett

Behovet vidgad och förstärkt sekretess måste emellertid vägasav en
intresset offentlighet bedrivsoch insyn i den verksamhet imot av som

finansiella samverkansorgan. offentlighet och insyn börIntresset av
bedömas bakgrund innebörden konstruktionenochmot av av
samverkan. Enligt utredningens finns härvidlag anledningmening det

mellan,skilja å sidan, kommunala finansförbundsamverkan iatt ena
kommunalaoch finansföretag andra sidan, samverkan ioch, å

kommunalförbund.
framgår redogörelsen i samverkan iSom kapitel ll innebärav

kommunalförbund kommuner möjlighet heltoch landsting har attatt
vårdenlämna eller flera sina angelägenheter tillöver av en av
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kommunalförbundet på sådant förbundet får exklusivsättett att
kompetens sköta de uppgifter har överlämnats. Enligtatt som
utredningens mening innebär denna möjlighet behovetatt av
offentlighet och insyn lika den finansiella verksamhetär närstort
bedrivs i kommunalförbund motsvarande verksamhet bedrivsnärsom

kommuns eller landstings förvaltning.ettav en egen
Vid samverkan i kommunala finansförbund och i kommunala

finansföretag situationen det gäller fmansförbund börNärär en annan.
iden avsnitt 12.4 behandlade relationen mellan förbunden och deras

medlemmar beaktas. Varje enskild förbundsmedlems ekonomiska
förvaltning skall beslut fattas kommunens ellerstyras av som av
landstingets Besluten skall fattas självständigt och med fullegna organ.
handlingsfrihet. Samverkan i finansförbund innebär således inteett att
förbundsmedlemmama överlåter förbundet besluta derasöveratt
ekonomiska förvaltning. gäller vid samverkan i kommunalaDetsamma
finansföretag. grundläggandeDenna innebär behovetutgångspunkt att

offentlighet och insyn i finansförbundens de kommunalaochav
finansföretagens relationer till enskilda allmänt mindre vadänärsett

gäller vid finansiell samverkan i kommunalförbund.som
Vid bedömningen behovet offentlighet och insyn bör deävenav av

samverkande kommunernas och landstingens för samverkans-ansvar
skulder in. finns betydande intresse offentlig-Detvägasorganets ett av

het och insyn i all verksamhet innebär allmänna medel kanattsom
komma i anspråk. Det gäller vid samverkan i kommunalaävenatt tas
finansförbund och i kommunala finansföretag, då invånarna i de
samverkande kommunerna och landstingen inte bara förkan få svara
de skulderna för samverkansorganets åtagandenävenutan motegna
kreditgivare och andra.

Vad har sekretess-anförts behovet ändamålsenligasom nu om av
regler respektive behovet enligtoffentlighet och insyn innebär,av
utredningens förmening, sekretessen bör vidgas och förstärkasatt
uppgifter enskildas affärs- driftförhållanden den verksamheteller iom

kommuner och landsting bedriver samverkan i kommunalaisom
finansförbund eller i kommunala finansföretag. Sekretess skall gälla för
ifrågavarande uppgifter i samverkansorganens finansiella verksamhet,

det inte står klart den enskildeuppgiften kan lämnasatt ut utan attom
lider ekonomisk skada. Sekretessen medbör således konstrueras ett

skaderekvisit.omvänt
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till det allmännasSekretess skydd för13.3

ekonomiska intressen

för dettill skyddSekretesslagen innehåller regler sekretessom
i sinkan redanekonomiska intressen. Bestämmelsernaallmännas

finansiell samverkanutformning tillämpas vid kommunalnuvarande
lagändring föreslås inte.och någon

sekretessfinansiell samverkan kan det finnas behovVid kommunal av
ekonomiska intressen.skyddet det allmännasmed hänsyn tillockså av

både sådanaförevarande sammanhangdetta uttryck iMed avses
landstingelleromedelbart de kommunerhänförliga tillintressen ärsom

hänför sig tilldeltar i samverkan och sådana intressen somsom
ställningexempelvis kommunssamverkansorganet. Så kan somen

prövningenframkommer vidskadas uppgifterlåntagare av ensomav
fåsamverkan ellerfå ansluta sig tillansökan att taatt nyauppomom

kredit-möjligheter konkurrera påSamverkansorganenskrediter. att
marknadsanalyser eller liknandeskadas exempelvismarknaden kan om

material blir offentligt.
iintresseoch SekrLBestämmelserna i 6 kap. 1 3 är av

kortfattatdärför anledningförevarande sammanhang och det finns att
framgåri avsnitt 3.4innebörd. redogörelsenerinra deras Av ovanom

affärsverk-myndighetsgäller enligt kap. SekrL isekretess 6 1 §att
driftförhållanden,affärs- ellerför uppgifter myndighetenssamhet om

pårörelsedriver likartaddet kan någonantas att gynnassomom
kanuppgifteruppgiften röjs.bekostnad Demyndighetens somom

uppgifterhandbestämmelsen i förstasekretessbeläggas med stöd ärav
eller användninguthyrningärenden köp, försäljning,konkretai avom

påtillämpligemellertidtjänster. Bestämmelsenegendom och ävenär
marknadsunder-exempelvisallmänt slag,uppgifter mer somav

liknande.ochprissättningskalkylermarknadsplaneringar,sökningar,
allmännasi detbestämmelser sekretessSekrL finns6 kap. 3 §I om
hänför siguppgiftergäller förupplåningsverksamhet. Sekretess som

ställningdet allmännasverksamhet, det kantill sådan antas att somom
"uppgifteruttrycketförsämras uppgiften röjs.skulle Ilåntagare somom

medföljersekretessentill verksamhet" liggerhänför sig sådan att
tillmyndighetden lämnas vidare frånuppgiften annan..enenom

uppgifterskyddaBestämmelsen inte bara möjlighet rör ettatt somger
medsambanduppgifter harlånvisst näraäven ettutan som

upplåningsverksamheten.
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Bestämmelserna i 6 kap. och1 3 SekrL kan redan i sin
nuvarande utformning tillämpas vid kommunal finansiell samverkan.
Bestämmelserna möjlighet vid behov skydda uppgifterattger vars
röjande kan skada de samverkande kommunernas ställning som
låntagare eller samverkansorganets förmåga konkurrera. Enligtatt
utredningens mening får den nuvarande regleringen tillräckliganses
såvitt gäller sekretesskyddets omfattning.

detNär gäller skyddsnivån i kap..6 ochl 3 SekrL kan
konstateras båda bestämmelserna konstruerade med raktatt är ett
skaderekvisit. Sekretessen gäller således bara det kan detantas attom
skyddsvärda intresset skulle skadas offentlighet. bedömningenVidav

detta tillräcklig nivå måste intressetär förstärktettav om en av
sekretesskydd behovet offentlighetvägas och insyn. Sommot av
framhålls finns det alltid betydande intresse offentlighet ochettovan av
insyn i verksamhet innebär allmänna medel kan komma iatt att tassom
anspråk. Enligt utredningens mening saknas det denna bakgrundmot
tillräckliga skäl föreslå ändring i utformningen ifrågavarandeatt en av
bestämmelser.

Avslutningsvis finns anledning särskilt kommentera denatt
situationen kommun eller landsting har fått avslag sinatt påetten
ansökan inträde i finansiellt samverkansorgan eller uteslutitsettom
från vidare deltagande på grund bristande kreditvärdighet. Det.ex.av
uppgifter ligger till grund för beslutett utestängaattsom om en
kommun eller landsting kan medföra allvarlig skada för kommunensett
eller landstingets ställning låntagare. Enligt utredningens meningsom

det emellertid i detta avseendeär mindre intresse sekretess-hurav
lagstiftningen utfonnad. Redan förhållandetdetär kommunatt en

från deltagande i samverkan tillräckliga signalerutestängs ger om
bakgrunden till utgången ärendet. Enda möjligheten i sådanattav en
situation förhindra kommunens ställning låntagare skadasatt som vore

förordna absolut sekretess för samtliga uppgifteratt om om
kommunens ansökan inträde eller fortsatta krediter och samtligaom
uppgifter samverkansorganets handläggning och beslut i ärendet.om
En sådan ordning dock knappast möjlig med hänsyn till de intressenär

bär offentlighetsprincipen.som upp
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Finansförbunden14 och EG:s

konkurrensrätt och regler om

statsstöd

EG-fördragets konkurrensregler riktar sig till företag och syftar till att
reglera deras agerande denpå marknaden. Kommunalagemensamma
ñnansförbund kommer omfattas reglerna, därförvilka måsteatt av
beaktas förbundensi verksamhet. Utredningens förslag medför i sig
inte konkurrensbegränsandenågra effekter.

reglerEG:s statsstöd inte något principiellt hinderutgör mot attom
kommuner och landsting bildar kommunala ñnansförbund. Statsstöds-
reglerna måste dock beaktas vid bildandet finansförbund och i derasav
verksamhet.

detta kapitel skallI utredningen, i enlighet med direktiven, belysa hur
iden kapitel föreslagna12 samverkansfomen förhåller tillsig EG:s

konkurrensrätt och regler statsstöd.om
kapitel lämnasI redogörelse för7 konkurrensrätt och reglerEG:sen

statsstöd.om

Konkurrensreglerna

Artikel i EG-fördraget85 förbjuder avtal och vissa andra förfaranden
snedvrider konkurrensen och kan påverka handeln mellansom som

medlemsstaterna. Enligt artikel missbruk dominerande86 är av
ställning oförenligt med den marknaden och därförgemensamma
förbjudet, det kan påverka handeln mellan medlemsstaterna. Bådaom
artiklarna riktar sig till företag eller företag och de syftar tillgrupper av

reglera företagens marknaden.agerande på denatt gemensamma
framgårSom redogörelsen i avsnitt skall företag i7.1.2 begreppetav

detta sammanhang vidast möjliga varjetolkning. Med företagges avses
enhet bedriver ekonomisk oberoen-eller kommersiell verksamhetsom
de dess juridiska vinstsyfte.och verksamheten bedrivs istatusav om
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påtillämpligaoch 8685artiklarna ärframgårartikel 90 attAv
fmansför-kommunalaföljersagdahittillsdetföretag. Av attoffentliga

måsteFörbundenkonkurrensregler.EG:somfattaskommerbund att av
bestämmelser.ifrågavarandebeaktaverksamhetsinisåledes

någraförslagvåramedför inteuppfattningutredningensEnligt
möjlighetenredanbör atteffekter. Tvärtomkonkurrensbegränsande

påkonkurrensenökamedverka tillfinansförbundkommunala attbilda
förevarandeIfinansiella tjänster.förmarknadenden gemensamma

i detharvadanledning sagtsdärförsaknas utöversammanhang att, som
samverkansformensföreslagnabehandla denytterligareföregående,

konkurrensregler.till EG:sförhållande

Statsstöd

inomkonkurrensenförhindratillstatsstöd syftar attregler attEG:s om
allmännadetstöd frånsnedvridsmarknadenden genomgemensamma

bl.a.allmännadetMedproduktion.vissellerföretagtill vissa avses
vadmedenlighetikommer,landsting. Dessutomochkommuner som

omfattasfmansförbundkommunalaföregående, attdeti avsägs
tillämpligastatsstödsreglerEG:s ärinnebärföretag. Detbegreppet att

landstingochkommuneroch definansförbundenmellanrelationen
i dessa.medlemmarärsom

landstingoch ärkommunerstatsstödsregler innebär inte attEG:s
verksamhetfinansiellasinvarandra imedsamverkaförhindrade att

före-samverkanSådansammanslutningar.bilda särskildaattgenom
ochKommunekreditDanskDärvid kanmedlemsstater.fleraikommer

exempel. IKommunfinans ABfinländska nämnasdet samman-som
Europarådetsiartikel 10erinraanledningfinnshanget att om

harkommunervilkenenligtsjälvstyrelse,kommunalkonvention om
utföraförkommunerandramed attsammanslutningarbildarätt att

intresse.uppgifter gemensamtav
hinderprincipielltsåledes inte något motstatsstödsreglerEG:s utgör

samverkan.finansiellsamverkansform försärskildföreslåatt en
konstruktionendenbeaktas viddock närmareReglerna måste av

i frågaskall gällavaddärvidsärskilt intressesamverkan. Av är omsom
derasochförbundsmedlemmarnafrånkapitaltillskottbl.a. ansvarav

skulder.förbundetsför
förslagutredningens är attutgångspunkt förgenomgåendeEn

samverkandedeöverlåtaskallmöjligtdetså långtlagstiftaren är
skallsamverkanhursjälva bestämmaoch landstingenkommunerna att

förbundsmed-överlåtsdetbl.a.innebärFörslagetutformas. att
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lemmama själva besluta vad gälla i fråga bl.a. tillskottatt som om av
kapital och skyldigheten betala förbundets skulder direkt tillatt
borgenärema. De måste självfallet beakta EG:s statsstödsregler denär
beslutar i frågor dessa.som

enda iDet utredningens förslag skulle kunna formutgörasom en av
statsstöd den lagfásta skyldigheten för förbundsmedlemmarär skjutaatt
till de medel krävs för förbundet skall kunna betala sinaattsom
skulder. Frågan huruvida denna skyldighet statsstöd i EG-rättsligutgör
mening måste, enligt utredningens uppfattning, bedömas bakgrundmot

förhållandena i det enskilda fallet. framgårSom redogörelsen iav av
avsnitt 7.1.3 ligger i begreppet stöd det inte utgår någon adekvatatt
eller marknadsmässig motprestation. Utgångspunkten för bedömningen
skall den sunde investerarens agerande under normala marknads-vara
förhållanden. Det därför angeläget förbundsmedlemmamaär att
utformar sin samverkan så ifrågavarande skyldighet och deatt
ekonomiska risker den innebär står i proportion till de fördelarsom

följer medlemskap ñnansförbundeti formi exempelvissom av av
fördelaktiga kreditvillkor. Riskerna får värderas bakgrund bl.a.mot av
förbundsmedlemmamas skyldighet och övriga åtaganden, antalet
förbundsmedlemmar, deras kreditvärdighet, möjligheterna tillsamt
regressvisa âterkrav.

Skulle bedömningen i det enskilda fallet bli skyldighetenatt att
skjuta till medel inte marknadsmässig motprestation såmotsvaras av en

det fråga statsstöd, procedurreglemamåste i EG-fördragetsäratt om
artikel beaktas.93 Kommissionen skall underrättas ellernyaom
förändrade stödformer och åtgärderna får genomföras förräninte
kommissionens prövning har lett fram till avgörande.slutligtett
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15 Genomförandet förslagenav

Utredningens förslag medför inte några eller ökade kostnader förnya
det allmärma.

Förslagen bör kunna träda i kraft den juli1 1999.

15.1 Ekonomiska konsekvenser

Utredningens förslag medför inte några eller ökade kostnader förnya
det allmänna. Förslagen innebär möjligheter för kommunertvärtom nya
och landsting samverkan effektiviseraatt sin finansiellagenom
verksamhet med lägre kostnader följd. sådanEn utvecklingsom vore
positiv för Enligtäven utredningens uppfattningstaten. går det inte att
beräkna storleken på de vinster förslagen kan medföra.som

Möjligheten för kommuner och landsting effektivisera sinatt
finansiella verksamhet uppkommer huvudsakligen degenom
stordriftsfördelar behandlas i avsnitt 10.2.som

15.2 Generella direktiv

Utredningen skall i sitt uppdrag beakta regeringens generella direktiv
offentligapröva åtaganden dir.att 1994:23. kanDet därvidom

framhållas utredningen haftatt utgångspunkt inte har föratt statensom
avsikt sig i kommunernas finansiellaatt samverkan påengagera ett
sådant det medför risk försätt ökade statsutgifteratt se avsnitt 10.4.
Utredningens förslag innebär därför inte några åtaganden för staten.

Förslagen syftar till kommuner och landsting bättreatt ge
möjligheter bedriva finansiell samverkan i offentligrättsligatt form.
Som framhålls i avsnitt 12.2 skall samverkan i kommunala
fmansförbund bygga frivilligpå grund och förslagen därför inteär
tvingande i den meningen kommuner och landsting måste vidtaatt
några åtgärder.
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direktivengenerelladegäller dessutomuppdragutredningensFör
jämställdhets-1992:50,dir.konsekvenserregionalpolitiskaom

brottslig-förkonsekvenserochdir. 1994: 124konsekvenserpolitiska
Utredningens1996:49.arbetet dir.brottsförebyggandedetochheten

påberoendeeffektregionalpolitisk attviss positivhaförslag kan en
medelstoraochför småsamverkanfinansiellmedfördelarna är störst

någrainte haövrigtbedöms iFörslagenavsnitt 10.2.sekommuner
ifrågavarande slag.konsekvenserdirekta av

Ikraftträdande5.31

deinnanåtgärderförberedandenågrakräver inteförslagUtredningens
därförikraftträdandet bestämsförTidpunkteni kraft.trädakan av

iförslagenberedningenden fortsattaförtidsåtgângen av
kraft deniträdabör kunnaFörslagenriksdagen.Regeringskansliet och

juli 1999.l
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16 örfattningskommentarF

16.1 Förslag till lag kommunalaom

ñnansförbund

Inledande bestämmelser

Kommunala finansförbund

I § Kommuner och landsting får bilda och medlemmar ivara
kommunala finansförbund för samverkan kommunal finansiellom
verksamhet.

förbundsmedlemVarje har själv hand ekonomiskasinom
förvaltning enligheti med vad föreskrivs kommunallagenisom
1991:900.

Förslaget har behandlats i avsnitt 12.1, 12.2 och 12.4.
Kommunala finansförbund helt form för samverkan mellanär en ny

kommuner och landsting. Förebilden finns i kommunallagens bestäm-
melser kommunalförbund.om

paragrafensI första stycke kommuner och landsting harattanges
möjlighet samverka kommunal finansiellatt verksamhet attom genom
bilda fmansförbund och medlemskap förbehållet kommuner ochatt är
landsting. Vad kommunalt ñnansförbund får sig framgårett åtägna av
3 Det fråganär samverkan och inte vid bildandeatt,om om som av
kommunalförbund eller företag, hitta alternativ organisationen av
verksamhet förbundet inte farms skulle drivassom annars om av- -
kommunerna eller landstingen själva. Det i fastarestället formär en av
samverkan vad kanän åstadkommas avtal.t.ex.som genom

Andra stycket upplyser varje förbundsmedlem vid sidanattom av
verksamheten i det kommunala fmansförbundet själva sköter sin
ekonomiska förvaltning i enlighet med den kommunala kompetensen.
Samverkan i kommunalt ñnansförbund inskränker således inteett
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förbundsmedlemmamas ekonomiskahand sinkompetens haatt om
förvaltning.

förbundsordningen harbildat antagitsfinansförbund2 § Ett är när av
tidpunktvid den iförbundsmedlemmarna eller angessomsenare

förbundsordningen.

behandlats i avsnitt 12.3.harFörslaget
Finansför-bildat.fmansförbundparagrafen reglerasI ärnär ett

fattatförbundsmedlemmar harbildat samtligabundet närär sam-
förbunds-medlemsfullmäktigei respektivebeslutstämmiga antaattom

vid denalternativtstycket ellerandrajfr §ordningen 11 senare
bildandetförförbundsordningen. Tidpunktenitidpunkt avangessom

rättskapacitet,fårförbundetmedsammanfallerñnansförbund närett
rättigheterförvärvajuridisksjälvständigdvs. förmågan att personsom

måsteoch andraKreditgivareikläda sig skyldigheter.och motparter
förvärvatförbundet har rätts-tillräcklig säkerhet kunnamed avgöra när

kapacitet.
kommunal-lagregleringinförasskulledetFrågan ettavenom
betänkandetiKonstitutionsutskottetbildandeförbunds togs upp av

tydlighetsamverkan. BehovetKommunal attsamt1996/97:KU2O av
inteförbundsmedlemmamaskall gällavadframgådet måste omsom

bildandetlagregleraskälet föri frågan ettställningtagit att avvar
utred-enligtbörKonstitutionsutskottet. Dettakommunalförbund enligt

kommunaltbildandetvidgällamening ettningens även av
fmansförbund.

finansiell verksamhetKommunal

verksamhet:finansiellaföljandefinansförbund får driva3 § Ett
medel,räkning lånaför1 uppegen. förbundsmedlemmarnatill

förmedla kredit,ellerlämnaa
jrågor,finansiellaochråd administrativalämnab i

räkningförbundsmedlemmarnasför
tillgångar,deras finansiellaförvaltaa samt

konto.deras medel påb emotta
kommunalt företagsådantförbundsmedlem härMed även somavses

förbunds-vilketoch1991:900§ kommunallagen ikap. 16i3 enavses
ellerkommunmedeller tillsammans annatmedlem, annanensam

inflytande.bestämmanderättsligtlandsting, utövar ett
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Paragrafen, vilken behandlas i avsnitt 12.8, vad kommunaltettanger
finansförbund får sig åt.ägna

Bestämmelserna i kommunallagen laglighetsprövning skall inteom
gälla för kommunala finansförbund jfr avsnitt Därför12.12. måste det

helt klarlagt för varje kommun- och landstingsmedlem vilkenvara
verksamhet kommunalt finansförbund får sig åt.ett ägnasom

Första stycket uttömmande på så detär vilkensätt att anger
verksamhet kommunalt finansförbund enligt lagen fårett sig åt.ägna

sedanDet fråga för förbundsfullmäktigeär riktlinjernärmareatten ge
för hur verksamheten skall bedrivas i förbundet, exempelvis vilka
marknader främst skall utnyttjas vid upplåningen. Det stårsom
naturligtvis förbundsfullmäktige fritt själv besluta i olikaatt attom
avseenden begränsa den enligt lagen tillåtna verksamheten. Förbunds-
styrelsen har därefter i enlighet med dessa riktlinjer förbunds-att, som
fullmäktige bestämt, besluta hur den löpande verksamheten skall
bedrivas jfr 10

stycketFörsta begränsar också kommunalt ñnansförbunds verk-ett
samhet i den meningen verksamheten uteslutande skall ske föratt att
tillgodose de förbundsmedlemmamas behov. Således kan ettegna
finansförbund inte erbjuda sina tjänster enskilda företag eller
privatpersoner. För kommunala företag dock undantag i andragörs
stycket.

Även finansförbundets kompetensområde preciserats i denna lagom
innebär det inte de grundläggande kommunalrättsliga principerna iatt

kap.2 kommunallagen inte skulle tillämpliga. Principernavara om
självkostnad och retroaktivitetsförbud gäller finansförbundet.även

Enligt har finansförbundet1 för räkning låna medelrätt att egen upp
för sin verksamhet. Upplåningen sker i förbundets dvs. förnamn, egen
räkning. Lagen begränsar inte hur eller förbund får singöraettvar
upplåning. Upplåningen kan ske i bank eller emitterat.ex. atten genom

obligationer på någon utländsk kapitalmarknad.egna
Därefter får förbundet enligt låna2 de upplånade medlen tilluta

förbundsmedlemmarna. Förbundet får vid sidan denom egna upp-
låningen förmedla krediter till sina medlemmar. Förbundetsäven
kreditgivning eller kreditförmedling skall således ske tillbara de egna
förbundsmedlemmama och deras företag.

Enligt b får2 finansförbund lämna förbundsmedlemmama råd iett
administrativa och finansiella frågor. Härmed råd hurt:ex.avses om en
medlemskommun kan organisera sin fmansförvaltning eller vilkenegen
upplåningsform billigast.ärsom
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kapitalför-har Finansförbundet möjlighet bedrivaEnligt 3 atta
förvaltningkan jämföras med denför sina medlemmar.valtning Detta

bedriva enligtvärdepappersföretag fårfinansiella instrument ettsomav
l990/91:142värdepappersrörelse se1991:981lagen prop.om

riktlinjerefter vissaförvaltning innefattar uppdragSådanlll. atts.
medlemsbetyder förbundet påvärdepapper.förvalta Det att enannans

Finansförbundetkapital.handhar placeringen medlemmensuppdrag av
medlemsförhandla finansiella instrumentexempelvis medkan en

sig till olikaFörbundet kan vändairäkning, egetmen namn.
finansiella instrumentvärdepappersinstitut för köpa och säljaatt som

betyderförbundsmedlem. Dettai sin förvaltning åthandhardet en
sinaerbjudafinansförbund kaninte kommunaltemellertid att ett

värdepappers-för sådanavärdepappersmarknaden;påtjänster öppet
värdepappersrörelse.tillstånd lagenkrävs enligttjänster om

förbunds-möjlighetb har FinansförbundetEnligt 3 emotatt ta en
sinakan låtaförbundsmedlemlikvida medel konto.medlems på En

föranvändasförmedel Finansförbundetstå inne hoskontanta t.ex.att
sakrättsligtmedel tillhörSådana likvidakommande betalning.en

på för-alltså fordranFörbundsmedlemmen harfinansförbundet. en
bundet.

erbjuda sina tjänsterfinansförbund fårföljerandra stycketAv att ett
förbundsmedlemmarflerakommunala i vilka ellerföretagsådana en

finnsSekrLkap. §inflytande. 9rättsligt bestämmande I 1har ett
och landstingkommunervad utövardefinierat ettnäravsessom

inflytande.bestämmanderättsligt

förbundets skulderförAnsvaret

skuld,betalaförtillgångarfinansförbundet saknar är§ Om4 att en
jylla bristen.förbundsmedlemmarna skyldiga att

bristendelskjuta till såförbundsmedlem skallVarje stor somav
grunder iskulden efter demedlemmens andel imot angessomsvarar

förbundsordning.en
vilkaoch eftermånvilkenförbundsordningen skallI ianges

skulderförbundetsbetalaskyldigförbundsmedlemgrunder är atten
till förbundets borgenärer.direkt

behandlats i avsnitt 12.9.harFörslaget
förbundsmedlemmamaråda tvekan ärskall inte någonDet attom

tillgångar. DennasaknarFinansförbundetfylla bristerskyldiga att om
bör därför lagregleras.skyldighet
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stycketFörsta reglerar finansförbundets interna förhållanden. Det
enda uttryckligen lagregleras förbundsmedlemmamaär ärattsom
skyldiga fylla bristen förbundet. lagI regleras således inteatt mot om
medlemmarna skyldiga infria skulden direkt till borgenären jfrär att
tredje stycket.

andraAv stycket framgår förbundsmedlemmamas skyldighetatt
enligt första stycket sträcker sig endast till skjuta till andelatt en som
baseras på andelstal skall i förbundsordning. §I 13 11ett som anges en

förbundsordningenockså skall förbundsmedlemmamassägs att ange
andelar förbundets tillgångari och skulder.

tredje stycket det i förbundsordningen skall vilkenI isägs att anges
efter vilkamån och grunder förbundsmedlem skyldig betalaär atten

förbundets skulder direkt till förbundets borgenärer. Förbundsmedlem-
kan komma dei förbundsordningenöverenst.ex. attmama om svarar

solidariskt och försåsom skuld för fmansförbundets förpliktelser iegen
medenlighet tecknad borgenshandling. Medlemmarna kanseparaten

dessutom vad skall gälla beträffande möjligheten attange som
regressvis utkräva ersättning tvingatsvarandra någon demnärav av

förbundets skuld.betala
begränsningen gäller dock enskildaDen de åtaganden deatt som

förbundsmedlemmarna måste förenligt med den allmännagör vara
kompetensregeln i kap. §2 1 KL.

örbundsfizllmäktige, förbundsstyrelsen,F nämnder och andra organ

finansförbundet skall det beslutande församling finnas5 § I som
förbundsfullmäktige.

örbundsfullmäktige skall förbundsstyrelse.6 § F tillsätta en

örbundsjullmäktige får tillsätta de nämnder och andra7 § F somorgan
styrelsen behövs för fullgöra finansförbundets uppgiutöver att er.

Förslaget behandlatshar i avsnitt 12.6.
Förbundsmedlemmama frihet själva bestämma överstor attges

minimikraven förñnansförbundets organisation. och §§ läggsI 65
fmansförbundets ställs detorganisation fast. enda kravDe är attsom

förbundsfullmälctige församling ochskall finnas beslutande attsom
fårförbundsfullmäktige skall tillsätta förbundsstyrelse. övrigtIen

därförfrnansförbundet själv bestämma sin organisation. §I 7 sägsom
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förbundsfullmäktige f°ar tillsätta andrade nämnder ochatt organ som
styrelsen behövs för fullgöra ñnansförbundets uppgifter.utöver att

Förbundets organisation jfrskall framgå förbundsordningen, 13 §av
Förbundsmedlemmama kan komma i förbundsordningenöverens om

vilka få finnas eller förbundsñill-styrelsen skallutöverorgan som ge
befogenhetmäktige själv detta.avgöraatt

örbundsfullmäktiges uppgifterF

örbundsfullmäktige beslutar ärenden8 § F i avsersom
mål riktlinjer för verksamheten,och

frågor,budget för verksamheten andra viktiga ekonomiskaoch
verksamhetsformer enlighetfinansförbundets och iorganisation

förbundsordningen,med vad isom anges
förbundsstyrelsen,val ledamöter och övrigaiersättareav

nämnder och andra organ,
val ochrevisorer revisorsersättare,av
grunderna för ekonomiska förmåner till ledamöter och iersättare

förbundsstyrelsen, nämnder och andraövriga organ,
årsredovisning och ansvarsfrihet,

förbunds-inträde finansförbundet,i inget isägsannatom
ordningen,

förbundsmedlems utträde eller uteslutning finansförbundet, omur
förbundsordningen,iinget sägsannat samt

beskafenhet ellerandra ärenden principiell10. störreannars avav
vikt för förbundsmedlemmarna.

frågorörbundsfullmäktige beslutar också andra iF i som anges
denna lag.

har behandlatsFörslaget i avsnitt 12.6.
uppgiftervilkasin förebild kap. ochParagrafen har i 3 9 § KL anger

ibeslutskompetensforbundsfullmäktige har. Förbundsfullmäktiges rör
politiskadär detärenden grundläggande karaktärhuvudsak av mer

i beslutsfattandet överväger.momentet
ochförsta stycket exemplifieringUppräkningen i är samman-enen

förbundsfullmäktiges besluts-ifattning de ärenden hör tillstort av som
punkten. Vissadock inte uttömmande jfrkompetens. Den 10är av

denna lag.finns andra paragrafer ipunkterna särskilt reglerade iäven
liksomdetill dessa ärenden i första stycketSkälet äräven attatt anges

grundläggande karaktäri sinövriga ärenden detta stycke på grund av
förbundsstyrelsentillfått den särställningen de inte kan delegerasatt
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eller övrig nämnd och därmed inte heller vidare till jfr 9 §annat organ
andra stycket.

förstaAv punkten framgår det förbundsfullmäktigeatt är som
beslutar de mål och riktlinjer skall gälla för finansförbundetsom som
verksamhet. Ett exempel förbundsfullmäktige kan besluta deär att om
riktlinjer skall gälla för förbundets upplåning jfr 3 §.som

Enligt den andra punkten det förbundsfullmäktige skall fattaär som
beslut den budgeten besluta i andra viktiga ekonomiskasamtom egna
frågor. Förbundsmedlemmama kan i förbundsordningen budget-styra
arbetet vissa riktlinjer skall gälla budgetenatt att närgenom enas om

föreskrifter budgetprocessen jfrupprättas 13 § 14 och 15.samt ge om
Förbundsstyrelsen får sedan budgeten efter medlemmarnasupprätta
riktlinjer, varefter förbundsfullmäktige beslutar budgeten skallom

Förbundsfullmäktiges beslut i andra viktiga ekonomiska frågorantas.
kan ersättningar från förbundsmedlemmamaröra förtas utsom
rådgivning i administrativa och finansiella frågor enligt 3 § första
stycket 2

Tredje punkten skall tillsammans med vari13 § sägs attses
förbundsordningen skall förbundets organisation,ange organens
befogenheter och inbördes förhållanden Förbundsmedlemmamam.m.
kan i förbundsordningen vilka skall finnast.ex. enas om organ som

förbundsstyrelsen eller förbundsfullmäktige befogenhetutöver attge
själv vilka skall finnas. det förbundsfull-avgöra Att ärorgan som
mäktige tillsätter framgår 7som organen av

Enligt järde punkten beslutar förbundsfullmäktige val leda-om av
och i förbundsstyrelsen, övriga nämnder och andramöter ersättare

framgårDetta 21 och 22 §§.ävenorgan. av
Femte punkten det förbundsfullmäktige väljerärattanger som

revisorer och revisorsersättare. framgår förstaDetta 36 §även av
stycket.

Enligt punkten skall förbundsfullmäktige beslutasjätte om
grunderna för ekonomiska förmåner till ledamöter och i för-ersättare
bundsstyrelsen, övriga nämnder och Förbundsmedlem-andra organ.

skall i förbundsordningen ordningen för bestämmaattmarna enas om
ekonomiska förmåner till förbundsfullmäktiges ochledamöter ersättare
jfr 13 § 20.

sjundeAv punkten framgår förbundsfullmäktige skall beslutaatt om
årsredovisning och ansvarsfrihet. jämförtDetta framgår 33 §även av
med 8 kap. 18 § KL jämfört med kap. andra stycket35 § 9 16 §samt
KL.

Enligt åttonde punkten det i första hand förbundsfullmäktigeär som
skall besluta kommun eller landsting ansöker med-ettom en som om



örfattningskommentar170 SOU 1998:72F

fmansförbundet Förbundsmedlem-lemskap skall beviljas inträde i
förbunds-förbundsordningenkan emellertid i attenas ommama
16.stället får handha frågan medlemskap jfr §styrelsen i 13om

beviljarNionde punkten det förbundsfullmäktigeäratt somanger
inteoch fattar beslut uteslutning förbundet,utträde annatomom ur

förbundsordningen jfr åttonde punkten och 17.i 13 §anges
i de föregåendetionde punkten framgår uppräkningenAv att

förbundsfullmäktigesendast exemplifreringpunkterna är en av
Förbundsfullmäktigesbeslutanderätt och således inte uttömmande.är

principiellalla ärendenbeslutskompetens sträcker sig till ärsom av
förbundsmedlemmama.eller vikt förbeskaffenhet störreannars av

skall räknas hit får i tillämpningen.Vilka frågor avgörassom
beslutar i andraandra stycket förbundsfullmäktigeI ävensägs att

kommunallagens 4i lagen. delarfrågor Genom 18 § görssom anges av
tillämpliga påkapitel fullmäktigekapitel förtroendevalda och 5om om

hänvis-får förbundsfullmäktigeförbundsfullmäktige. Därmed genom
medlemsfull-respektivemotsvarande beslutskompetensningarna som
kap.skall fullmäktige enligt 7§ KLmäktige har. Exempelvis 5

ocksåsammanträden skall hållas.I 26 §bestämma ordinarie sägsnär
förbundsstyrelsenförbundsfullmäktige utfärda reglementen förskallatt

förbundsfullmäktige fårnämnder. heller de frågoroch övriga Inte som
stycket.får delegeras jfr andrabesluta i enligt andra stycket 9 §

ellerförbundsstyrelsenörbundsfullmäktige får uppdra åt övrig9 § F
fullmäktiges ställe beslutafullmäktige tillsatt, visstnämnd ii ettattsom

ärenden.ärende eller vissen grupp av
Ärenden delegeras.§ får dock8 inteisom avses

har behandlats i avsnittFörslaget 12.6.
Bestämmelsen istycketParagrafen kap. första KL.3 10 §motsvarar

sindelegeraförbundsfullmäktigestycket det möjligt förförsta gör att
tillärendenenstaka ärenden eller helabeslutanderätt i avgrupper

innebärBestämmelsennämnd.förbundsstyrelsen eller någon övrig att
och i vilkenbedömningförbundsfullmäktige skall närgöra aven egen

delegering lämplig.omfattning är
ärendendebegränsningenAndra stycket innebär dock den att som

ñnansför-förkaraktärgrundläggandei dvs. ärendenräknas 8 avupp
f°ar delegeras.bundet, inte
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Styrelsens uppgifter

Förbundsstyrelsen10 § beslutar frågor förvaltning ochi rörsom
verkställighet och ankommer på förbundsfizllmäktige.i övrigt intesom

Förbundsstyrelsen skall föra förteckning förbundsmedlem-överen
Medlemsförteckningen gällande lydelse tillgängligskall finnasimarna.

hos jinansförbundet och dess medlemmar.

Förslaget har behandlats i avsnitt 12.6.
Paragrafens första stycke i vilka frågor förbundsstyrelsen haranger

beslutanderätt. Förbundsstyrelsen skall ha löpandehand denom
hanteringen verksamheten jfr §. Verksamhetens karaktär ställer3av
höga krav förbundsstyrelsenspå beslut skall fattas ochkunnaatt
verkställas snabbt.

andra stycketI förbundsstyrelsen skall föra förteckningsägs att en
förbundsmedlemmama. denna uppgiftI ingår hållaöver även att

medlemsförteckningen aktuell. Medlemsförteckningen skall i gällande
lydelse finnas tillgänglig hos finansförbundet medlemmaroch dess
jfr 12 §.

örbundsordningF

finansförbund11 § För skall det finnas förbundsordning medett en
bestämmelser förbundet.närmare om

Förbundsordningen skall förbundsmedlemmamasfastställas av
fullmäktige.

Förbundsordningen gällande lydelse skall finnas tillgänglig hos12 § i
jinansförbundet och dess medlemmar.

Förslaget behandlatshar i avsnitt och12.5 12.11.
§ första med11 stycket det skall finnas förbundsordningI sägs att en

bestämmelser finansförbundet.närmare om
§ andra skall fastställasAv 11 stycket följer förbundsordningenatt

samstämmiga beslut fullmäktige.i respektive medlems Närgenom
samtliga förbundsmedlemmar fastställt förbundsordningen, alterna-har

förbundettivt vid tidpunkt i förbundsordningen,en senare som anges
bildat ochjfr 2 § avsnitt 12.3.
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Ändringar i förbundsordningen skall ske sätt när ettsomsamma
förbund bildas, dvs. samstämmiga beslut i respektive medlems-genom
fullmäktige. En ändring träder kraft samtligai medlemmar beslutatnär

ändringen, eller vid den tidpunkt förbundsmedlem-om senare som
kommer överensmama om.

§I 12 förbundsordningen lydelsen skallenligt densägs att senaste
finnas tillgänglig hos fmansförbundet och dess medlemmar. Bestäm-
melsen det möjligt för allmänheten handlingsoffentlig-gör att genom
heten få tillgång till förbundsordningen och därmed insyn i det
dokument reglerar vad denna lag skall gälla förutöversom som
ñnansförbundet.

örbundsordningen skall13 § F ange
finansförbundets den där förbundet skall ha sitt säteortnamn,

förbundets ändamål,och
förbundets befogenheter och inbördesorganisation, organens

förhållanden får och förbunds-interimsorgan inrättassamt om om
fåstyrelsen skall ställföreträdare för förbundsfullmäktige,vara

det antalet ledamöter förbundsfullmäktigeochminsta iersättare
förbundsmedlemmarna representeradeoch hur skall samtvara

mandattiden de fall 1i 7isom anges
det antalet ledamöter och förbundsstyrelsen,minsta iersättare

skallnämnder och andra och hur förbundsmedlemmarnaövriga organ
representerade,vara
antalet och deras mandattid,ochrevisorer revisorsersättare

förbundsmedlem ärenden förbunds-skall ha väcka irätt attom en
fullmäktige,

det för beslut förbunds-skall krävas kvalificerad imajoritetom
fullmäktige och för vilka det skall gälla,ärenden

förtroendevald hos förbundsmedlem inte ärsomom en en
yttranderättledamot förbundsfullmäktige skall ha sådan ii angessom

§ kommunallagenkap. 21 1991:900,5
leda-förtroendevald hos förbundsmedlem inte ären somom en

nämnd skalleller förbundsstyrelsen eller någoniersättaremot annan
kommunallagen,ha sådan kap. §234inärvarorätt som anges

anslås,tillkännagivanden skallförbundets kungörelser och10. var
ochtillgångarförbundsmedlemmarnas andelar förbundets11. i

skulder,
förbundsmedlemmarnavilken efter grunder12. mån och vilkai är

borgenärerna,skyldiga betala förbundets skulder direkt tillatt
kapital elleroch på vilket finansförbundet skall ha13. sätt egetom

andra tillgångar och storleken på dessa,
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förbundsmedlemmamas14. och förbundetsstyrning insyn iav
ekonomi och verksamhet,

föreskrifter jinansförbundets15. budgetprocess,om
16. förutsättningarna för och förfarandet vid kommuns elleren

landstings inträde förbundet,i
förutsättningarna17. för och förfarandet vid förbundsmedlemsen

utträde eller uteslutning förbundet,ur
18. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation

och upplösning grunderna för skijte förbundets behållnasamt av
tillgångar förbundet upplöses,när

19. ordningen för lösa mellan förbundet och dess medlem-tvisteratt
samtmar,

20. ordningen för bestämma ekonomiska förmåner till leda-att
och förbundsfixllmäktige.imöterna ersättarna

Förslaget har behandlats i avsnitt 12.5.
Paragrafen vilka frågor förbundsmedlemmama skall lösaanger som

i förbundsordningen. Det bör observeras uppräkningen i paragrafenatt
inte exklusivt reglerar innehållet i förbundsordningen. står medlem-Det

fritt andra frågor. Sådana frågor kan gällaävenatt ta t.ex.marna
tjänstgöring i förbundetsersättamas organ.

Enligt den första punkten skall förbundsordningen förbundetsange
den där förbundet skall ha sitt vad skallort säte samtnamn, som vara

förbundets ändamål.
måste bestämtSätet bland för skall kunna avgöraannat attvara man

vilken domstol forum vid tvistemål. 10 kap. l §Iär rätt rätte-som
gångsbalken första stycket nämligen laga domstol i tvistemål isägs att
allmänhet i den där hemvist. bolag,svaranden har sitt Förär rätten ort,
förening, samfund eller sådan gäller enligt andrainrättningannat annan
stycket hemvist den där styrelsen har eller, försitt säte säteort,som om
styrelsen bestämt eller styrelse finns, förvaltningen förs.därär

Förbundets ändamål skall framgå och fallaförbundsordningenav
inom för 3ramen

Andra punkten förbundsmedlemmama frihet organiserastor attger
fmansförbund utifrån de förutsättningar för samarbetet.gällerett som
ñnansförbundEtt skall ha förbundsfullmäktige och förbundsstyrelseen

jfr och5 6 §§. I övrigt får förbundsmedlemmama i förbunds-
ordningen besluta hur kommunalt ñnansförbund skallett vara

Ävenorganiserat. förhållandenbefogenheter och inbördesorganens
skall regleras. förbunds-Det förbundsfullmäktige tillsätterär som
styrelsen, övriga nämnder och andra jfr och §§. Medlem-6 7organ

kan förbundsordningen vilka övriga nämnder ochstyramarna genom
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förbundsfullmäktige får tillsätta eller fullmäktigeandra organ ge
själv finner nödvändiga.befogenhet vilka denavgöraatt organ som

förbundsordningen skall det skall möjligt inrättaI attanges om vara
uppgift företräda för-interimsorgan. Interimsorganet har till attett

bundet vidta olika förberedande åtgärder såsom upprättaattattgenom
rekrytera och ingå Uppgifterna kanbudgetförslag, personal avtal.

inte fårdet bör särskilt framhållas interimsorganetvariera, attmen
Beslutarden finansiella verksamhet för vilket förbundet bildas.bedriva

bilda ñnansförbund och förbundsordningmedlemmarna att ett anta en
tidpunkt isenarelägger det formella bildandet fastlagdgenommen

förbundsordningen finns för inrätta interimsorganutrymme att ett
verkaandra stycket. Interimsorganet skall såledesjfr och 11 §2 §

interims-mellanperioden. förpliktelserden angivna Deunder somovan
överföras till finansförbundet.sig skall efter bildandetåtarorganet

befogenheter ochförbundets organisation,bestämmaRätten att om
undan-förhållanden innebär till exempel möjlighetinbördes göraatten

ochuppgifter enligt 9 §§.vad förbundsfullmäktiges 8från ärtag som
ställ-de fall förbundsstyrelsen befogenhetenkan ske iDet att varages

för-med kunnaför förbundsfullmäktige. Fördelenföreträdare att ge
förbundsfullmäktige intebefogenhetbundsstyrelsen denna är att

kommun. Gränsensammanträda ofta fallet ibehöver så är t.ex. ensom
förbundsordningenförbundsstyrelsens befogenheter läggs fast iför av

förbunds-förbundsmedlemmama. lösning bättreDenna är än att ge
förbundsstyrelsenuppgifter tillvidare delegerafullmäktige rätt atten

jfrkommunstyrelsenkommunfullmäktige har i förhållande tillvadän
förbundsmedlem-denna modell haroch KL. Genomkap. 103 9

befogenhetervilkadirekta styrningenkvar den avmama
ställföreträdarskapet ges.

ochledamöterpunkten behandlar det minsta antaletTredje ersättare
skallförbundsmedlemmamaförbundsfullmäktige, huri vara represen-

bestämmafriaderas mandattider. Medlemmarnaterade är attsamt
representerade.skallledamöter och hur deantalet ersättare samt vara

hurförbundsordningenfritt iförbundsmedlemmamaDet står att ange
skallförbundsmedlemledamöter ochantalet ersättarestort vara.per

förbundsfullmäktigefastställaFörbundsmedlemmama kan även om
medlems-visstvidminsta antal ledamöter ochskall ha ersättare ettett

enligt givenökaoch skalloch antalet ledamöterantal ersättareatt en
fasti förbundsordningenmodell. för undvika detDetta ettattatt anges

varje gångändrasinnebär förbundsordningen måstetal att en nysom
dockmåsteAlla medlemmareller medlem trädermedlem antas ur.en

jfr §14ledamot ochrepresenterade med minst ersättareenenvara
kommunalförbund ochgäller förandra stycket. ordningDenna även
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regionförbund jfr 3 kap. 23 § tredje stycket och § andra stycketKL 12
lagen 1996:1415 försöksverksamhet med regionförbund i Kalmarom
län och Skåne län. Om medlemmarna önskar fyra årsänannat
mandattid räknat från den januari efter1 året det allmänna val haratt

i kommun- och landstingsfullmäktige demåsteägt rum ange
mandattiden i förbundsordningen jfr §.17

järde punktenI skall framgå det minsta antalet ledamöter och
skall ingå i förbundsstyrelsen, övriga nämnder och andraersättare som

Medlemmarna kan på i tredje punkten undvikasättorgan. samma som
fast tal innebär förbundsordningen måste ändrasatt ett attange som

varje gång medlem eller medlem träder Ledamöternaantasen ny en ur.
och väljs förbundsfullmäktigesedan jfr och §§.21 22ersättarna av

femte punktenI regleras frågan antalet revisorer och revisors-om
och deras mandattid jfr första36 § stycket. Minstersättare en av

revisorerna skall auktoriserad enligt stycket.första37 §vara
Enligt punkten kan medlemmarna bestämma de skall hasjätte att

väcka ärenden i förbundsfullmäktige. de sig självaOmrätt att gett
sådan skall detta framgå förbundsordningen jfr 4.19 §rätt av

Sjunde punkten. kap.I 5 43 § gjorts tillämpligKL, påsom
förbundsfullmäktige 18 utgången i ärende bestämssägs att ettgenom
med enkel majoritet inte något föreskrivet. Medlemmarnaärannatom
har möjlighet förbund i förbundsordningenatt styra ett attgenom ange

vissa frågor i förbundsfullmäktige i stället skall medatt avgöras
kvalificerad majoritet. förbundsordningenAv skall det framgå om
kvalificerad majoritet krävs och i fall i vilkaså ärenden.

Åttonde punkten. inte givet samtliga partier finnsDet är att som
representerade i samtliga medlemskommuner blir representerade i
förbundsfullmäktige. För kommuner och partier har litenatt ge som
representation möjlighet till förbundetinsyn och kunna påverkaatten
kan medlemmarna utanförsina förtroendevaldaattenas om ge
förbundet yttranderätt i förbundsfullmäktige. möjligheter skallSådana

förbundsordningen.framgå Förbundsfullmäktige förbund kani ettav
beslutadärutöver andra ledamöter deltaskall ha iäven än rättatt att

KL.överläggningar jfr och kap. Förbundsfullmäktige kan18 § 5 21
alltså dettai avseende vadyttranderätt vidare krets änge en
medlemmarna generellt kan deti den kommunen ellergöra egnaegna
landstinget.

nionde punkten förbunds-I medlemmarna möjlighet iattges en
ordningen bestämma ellervid förbundsstyrelsensnärvarorätt enom
övrig nämnds sammanträden för förtroendevalda inte sitter isom
styrelsen eller nämnden. tillSådan kan endastnärvarorätt ges
förtroendevalda hos Förbunds-medlemmarna jfr kap. KL.4 23 §
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fullmäktige kan initiativ till sådan närvarorättäven attta genomen
direkt tillämpa 4 kap. § jfr 25 §.23

förbundsordningen förbundetsEnligt tionde punkten skall ange var
beträffandeskall anslåskungörelser och andra tillkännagivanden

tillkännagivanden, jfrförbundsfullmäktiges 20 §.
förbundsmedlemmamas andelstal.Eljie punkten behandlar

vilka andelar de har iMedlemmarna skall i förbundsordningen ange
till använd-skulder. Andelstalen kan kommaförbundets tillgångar och

ochförbund jfr artonde punkten 41 § Devid upplösningning ettav
löpande driftförbund underockså komma till användningkan ettom

första stycketskuld.tillgångar för betala I 4 §saknar sägsatt en
fullgöra sinatillgångar förñnansförbundet saknarnämligen attatt om

skallfylla bristen.förbundsmedlemmama skyldiga Deskulder är att
del bristenandra stycket skjuta till såenligt motstor svararsomav

igrunderi skulden efter demedlemmens andel angessom
förbundsordningen.

förbundsord-förbundsmedlemmama itolfte punkten skallEnligt
ansvarigavilka grunder dereglera i vilken och efterningen mån är att

borgenärer. Dettatill finansförbundetsförbundets skulder direktbetala
för-solidarisk borgen eller påexempelviskan ske sättannatgenom en

tredjeavsnitt och 4 §finner lämpligt jfr 12.9bundsmedlemmama
ochvarje kommunsbegränsas dockstycket. möjlighetDenna attav

kommunal-med de allmännaförenligtlandstings åtagande måste vara
förknippade medDärvid de riskerprinciperna. börrättsliga ärsom

finans-medlemskapet iden förväntadeåtagandet vägas nyttanmot av
förbundet.

förbundetförbundsmedlemmamaTrettonde punkten. Anser att
förbundsordningenbestämmelser ikapital kan debehöver enasgenom

andraellerkapitalförbundet skall havilketoch på ett egetsättom
sådana fallkan idessa. Medlemmarnaoch storlekentillgångar enas

kanförbundet.till Detskjuta till medlenoch hur de skallnärom
kapital ellerbetalarmedlemmarnaexempelvis ske att genomgenom

Alternativtverksamhet.förbundetsfonderas löpande undermedelatt
sinañnansförbundet påtillföra skuldmedlemmarnakan enupp

balansräkningar.respektive
hos kom-fordringarplaceringar ochfinns kravinte någotDet att

marknadsrisker.för kredit- ochlandsting skall kapitaltäckasochmuner
1994:2004 exponeringar ikapitaltäckning ochlagenEnligt storaom

medlikställs kommunernaoch värdepappersbolagkreditinstitut staten
och 5.3.4.risksynpunkt. Jfr avsnitt 5.2.4, 5.2.5ur

möjligheterharFörbundsmedlemmamaFjortonde punkten. attstora
ekonomi. Dettaverksamhet ochfmansförbundetsvillvälja hur de styra
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viktigt bakgrundär medlemmarnamot åtar sigatt förattav svara
förbundets skulder jfr 4 §. Medlemmarna kan bestämmelser igenom
förbundsordningen fmansförbundet frihet inom vissastor attge agera

eller inskränka dess frihet kraftigt. förbundsordningenI kanramar
exempelvis budgeten skall enligtatt de riktlinjerupprättasanges som
medlemmarna och ålägga förbundet följaenas attom upp
verksamheten och till medlemmarna olikarapportera Eftersomsätt.
fmansförbundet självständig juridiskutgör torde det finnasen person

för hur långtgräns styrningen förbundet kan drivas. Inomen av
förbundsfullmäktiges kompetens ligger besluta i viktigareatt
ekonomiska frågor jfr. första8 § stycket 2.

Femtonde punkten. Kommunallagens bestämmelser budget-om
gäller bara delvis för finansförbund. Medlemmarna skall iprocessen

stället i förbundsordningen meddela föreskrifter budgetprocessen.om
Vilka bestämmelser gäller framgår 32 Exempelvis skall detsom av

förbundsordningen framgå budgeten skall ochnär för-upprättasav när
bundsfullmäktige skall fastställa budgeten. Av 8 kap. framgår10 § KL
indirekt det förbundsstyrelsenäratt budgeten.upprättarsom

Sextonde punkten. förbundsordningenI skall förutsättningarna för
och förfarandet vid kommuns eller landstings inträde i förbundeten
regleras. Förbundsmedlemmama skall därvid bestämma de villkor som
skall gälla för medlemskap. Villkoren för medlemskap hör ihop med
sjuttonde punkten 40 § reglerar förbundsmedlemmarssamt ute-som
slutning.

Medlemmarna kan bestämma detäven förbundsfullmäktigeärom
eller förbundsstyrelsen skall besluta kommun eller ettsom om en
landsting ansöker medlemskap skall beviljas inträde isom om
förbundet. Om förbundsmedlemmarna inte har reglerat frågan gäller i
stället 8 § första stycket dvs. förbundsfullmäktige beviljar inträde.att
Av 10 § andra stycket följer det ingår i förbundsstyrelsens uppgifteratt

föra och hålla förteckningatt medlemmarna aktuell.separat överen
sjuttonde punkren. Förbundsmedlemmama har ovillkorlig rätt atten

träda förbund. lagenI finns inga föreskrifterett hur utträdeur ettom
skall hanteras. Medlemmarna skall i stället reglera förutsättningarna för
och förfarandet vid medlems utträde i förbundsordningen. Upp-en
sägningstiden får dock längst år inte kortare hartidtrevara om

Ävenföreskrivits i förbundsordningen. frågan hur skuldernaom
finansförbundet skall hanterasgentemot regleras enligt denna jfrpunkt

39 Ett förbundets borgenärer kan innebäragentemotansvar att
inte löper samtidigt uppsägningstiden.ansvaret berorut helt påDetsom

hur medlemmarna har reglerat detta i förbundsordningen jfransvar
tolfte punkten. Medlemmarna kan i förbundsordningen det ärenas om
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utträdebeviljaskallförbundsstyrelsenellerförbundsfullmäktige som
stycket 9.punkten och förstasextonde 8 §jfr

ställapunkten harenligt sextondemedlemmarnaEftersom rätt att
deuteslutamöjlighetfinnasdet ocksåför inträde måstevillkor atten

Förutsättningarnavillkor.uppfyller dessalängreintemedlemmar som
förbundetuteslutningförbundsmedlemsförfarandet vidochför uren

ikanMedlemmarnajfr §.förbundsordningen 40skall framgå av
eller förbunds-förbundsfullmäktigedetförbundsordningen ärenas om
punkten och 8jfr sextondeuteslutningbeslutaskallstyrelsen omsom

stycket 9.första§
förbundsordningenskall iFörbundsmedlemmamaArtonde punkten.

ochlikviderasskallförbundomständighetervilkaunder ett upp-ange
reglera hurskallMedlemmarnaskall till.hur det ävenlösas samt

Medlem-förbund upplöses.fördelastillgångar skallförbundets när ett
elftejfrförbundsordningenframgårtillgångarnaandelar i avmarnas

framgåskall detförbundsordningenpunkten. Av även avvem
förbundetsvidförbundets arkivskall bevaramedlemmarna som

upplösning.ochlikvidation
förbundsordningen regleraskall ipunkten. MedlemmarnaNittonde

skall lösas. Sam-och medlemmarnafinansförbundetmellanhur tvister
isamverkandede stortbygger på är överens ettverkan parternaatt

itill medlemmarnaförhållandetreglerarfrågorantal attsamt man
och detförutsesdock intekanAlla situationerförbundsordningen.

tvister.lösaordning förfinnas någonmåste att
regleraförbundsordningenskall iMedlemmarnapunkten.Ijugonde

ledamöternatillbetalasskallekonomiska förmånervilka grunderenligt
ekonomiskaförGrundernaförbundsfullmäktige.ioch ersättarna

skallandranämnder ochförbundsstyrelsen, övrigatillförmåner organ
stycket 6.förstajfr §förbundsfullmäktige 8bestämmas av

förbundsfullmäktigeioch ersättareLedamöter

ledamöter ochVal ersättareav

skallför dessaochförbundsfitllmäktigeLedamöter ersättare§ i14
vad ienligtfullmäktigeförbundsmedlemmarnasväljas angessomav

förbundsordningen.
förbundsfull-representerad iskallförbundsmedlemVarje vara

skallAntaletochledamot ersättaremedmäktige minst ersättare.enen
ledamöter.antaletmångalika somvara
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15 Föreskrifterna§ lagen 1992:339i proportionellt valsätt skallom
tillämpas vid valet.

Om väljsinteersättarna proportionellt, skall det vid valet också
bestämmas vilken ordningi de skall kallas tillin tjänstgöring.som

Förslaget har behandlats i avsnitt 12.7.
§ förstaI 14 stycket det förbundsmedlemmamassägs full-att är

mäktige skall välja ledamöter och till förbundsfull-ersättaresom
mäktige. Antalet ledamöter och hur förbundsmedlem-ersättare samt

skall representerade i förbundsfullmäktige skall närmaremama vara
i förbundsordningen jfr 13 Till§ 3. följd bestämmelsen ianges av

l kap. 7 § regeringsformen, där det beslutanderätten isägs att
kommuner och landsting valda församlingar, måste detutövas av
emellertid finnas samband mellan förbundsmedlemmama ochett
förbundsfullmäktige.

Därför i 14 § andra stycketsägs varje medlem skallatt vara
representerad med minst ledamot och i förbunds-ersättareen en
fullmäktige.

§ förstaI 15 stycket bestämmelserna i lagen 1992:339sägs att om
proportionellt valsätt skall tillämpas vid valet. den lagen finnsI bl.a.
bestämmelser val skall proportionellt, förfarandetnär videttom vara

proportionellt val inträdesordningen förett de harsamt ersättare när
proportionella val.utsetts genom

§I 15 andra stycket inte väljs proportionelltsägs att ersättarnaom
skall förbundsfullmäktige vid valet bestämma i vilken ordning deäven
skall kallas till tjänstgöring.

Valbarhet

16 Valbar till ledamot§ eller förbundøullmäktige deniersättare är om
ledamot eller förbundsmedlemmens jiøllmäktige.är iersättare

harFörslaget behandlats i avsnitt 12.7.
Paragrafen 4 kap. första23 § stycket EnligtKL.motsvarar a

bestämmelsen skall ledamöter och förbundsfullmäktigeiersättare
väljas bland de ledamöter och sitter förbundsmed-iersättare som
lemmens fullmäktige. inskränkningDenna i valbarheten har gjorts mot
bakgrund föreskriften i kap.1 § regeringsformen beslutande-7 attav

i kommunerna valda församlingar. bestäm-rätten Genomutövas av
melsen säkerställs sambandet mellan respektive förbundsmedlem och
finansförbundets beslutande församling, förbundsfullmäktige.
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Mandattider

kortareväljs för fyra år,Färbundsfullmäktige inte17 § enom
mandattid förbundsordningen.ianges

efter det åråretfrån och med den 1Mandattiden räknas januari
kommunfullmäktige,landstings- och inteval har hållitsordinarie i om

förbundsordningen.iannat anges

avsnitthar behandlats i 12.7.Förslaget
bestäm-kommunallagen. Avkap. 24 §Paragrafen 3motsvarar

ledamöterförbundsfullmäktigesmandattiden förframgårmelsen att
alhnärma valen.huvudregeln följer deenligtfyra år ochoch ärersättare

delsförbundsordningenkan iFörbundsmedlemmama enenas om
tidpunktvidmandattiden börjamandattid, dels låta änkortare annanen
innebärallmänna val.det har hållits Dettajanuari året efter attden 1
valen. Görde allmännatillåtas löpatill och med kanmandattiden över

deResultatetbeaktas.i 16 §valbarhetskriteriemadet måste avman
inte längreledamötereller någrakan någon ärvalenallmänna attvara

uppdraget upphör.förbundets fullmäktigeivalbara attutan

arbetsformerFörbundsfullmäktiges

tillämpningKommunallagens

bestämmelserskall följande ilagvad denna§ Utöver i18 angessom
påförbundsfullmäktige:tillämpas1991:900kommunallagen
upphörande,§§ uppdragetskap. 7-104 a om-

ledighetstycketförsta§§ och §och 14-16 18kap. 11 12,4 om-
förtroendevaldasdeochekonomiska förmåneranställning,från

initiativrätt,
och beslut,§§ochkap. 19 20 omröstning4 om-

§kap. 22 reservation,4 om-
förtidpunktordförande,ordförande och§§ vicekap. 6-115 om-

kungörs,sammanträdenaoch hursammanträdena
ochbeslutförhet§§kap. 18-20 jäv,-5 om

utomståendeförskyldighetochoch §§kap. 22 att215 rättom-
medverka,

ärendena bereds,§§ hurkap. 26 -3 35 om-
ordningochojfentlighetbordläggning,§§kap. 36-455 omom-

hur ärendenasammanträdenavid avgörs, samtsamt
protokollet.§§kap. 57-61-5 om
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Genom paragrafen har delar och4 kap.5 KL gjorts tillämpliga påav
förbundsfullmäktige.

Ärenden förbundsfullmäktigei

Ärenden19 § förbundsfizllmäktigei får väckas av
förbundsstyrelsen och nämnd,annan
ledamot motion,genom

ärendetrevisorerna, gäller förvaltning har samband medom som
revisionsuppdraget, eller

så har bestämts förbundsordningen, fullmäktigei ellerom
styrelsen hos förbundsmedlem.en

Förbundsfullmäktige skall besluta ärenden har väckts enligti som
första stycket.

Bestämmelsen har sin förebild i kap.5 23 § KL.
stycketFörsta reglerar eller vilket får väcka ärendenvem organ som

i förbundsfullmäktige. Genom fjärde punkten jämfört med 13 § 6 ges
forbundsmedlemmarna möjlighet bestämma de självaatt om genom
sina respektive fullmäktige eller styrelser skall ha väcka ärendenrätt att
i förbundsfullmäktige.

andraI stycket förbundsfullmäktige skall besluta i desägs att
ärenden har väckts.som

illkännagivandeT protokolljusteringav av

20 Senast andra§ dagen efter det protokollet har skalljusteratsatt
tillkännagesjusteringen på förbundsmedlemmarnasminst en av

anslagstavlor enlighet med vad har bestämts förbunds-i isom
ordningen. tillkännagivandetAv skall det framgå protokollet finnsvar
tillgängligt vilken dag det har anslagits.samt

anslagsdagenBevis skall tecknas på protokollet eller utfärdasom
särskilt.

Bestämmelsen delvis kap.5 62 § KL. Den reglerarmotsvarar
tillkännagivande justering förbundsfullmäktiges protokoll.av av
Justeringen skall tillkännages efter detattandra dagensenast proto-
kollet har justerats. Förbundsmedlemmama skall förbundsordningeni

på vilken eller vilka förbundsmedlemmamas anslagstavlorange av
tillkännagivandet skall ske jfr 13 § 10.
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Förbundsstyrelsen, övriga nämnder och andra organ

ledamöter och mandattidVal ersättare,av

förbunds-väljsLedamöter och förbundsstyrelsen21 § iersättare av
förbundsordningendet antal har bestämtsjizllmäktige till iminsta som

den tid fullmäktige bestämmer.och för som
insikter och denskall ha deingår förbundsstyrelsenDen isom

förvaltningen ochden deltarerfarenhet måste krävas isom av som
verksamhet ochverkställigheten finansförbundets i övrigtäven varaav

för sådan uppgift.lämplig en

väljsoch andranämnderLedamöter och§22 i övrigaersättare organ
har bestämtsantalförbundsfullmäktige till det iminsta somav

bestämmer.tid fullmäktigeförbundsordningen och för den som

har behandlats i avsnitt 12.7.Förslaget
förbundsfullmäktige§ framgår detförsta stycket21Av äratt som

förbundsstyrelsen bestämmeriledamöterna ochväljer ersättarna samt
fåttförbundsmedlemmarnaför dessa. harmandattiden Däremot

antalet leda-det minstaförbundsordningen bestämmabefogenhet iatt
förbundsstyrelseni förbundsstyrelsen.och Detersättaremöter enger

antaldet minstaförbundsordningen dåeftersom måstestabilitet ange
i styrelsen.och skall ingåledamöter ersättare som

innehafinansförbund börkommunaltStyrelseledamöterna i ett
för verk-verksamhetfinansiellkunskaper kommunalsärskilda attom

Därförtillfredsställandeskall kunna bedrivas på ärsamheten sätt.ett
bör ställas pâviktigt de kravutredningens meningdet enligt att som

i lag.förbundsstyrelsen definierasingår idem som
förbunds-ställas påmåsteandra stycket de krav§21I somanges
§ 4 lagenhar kap. 1Bestämmelsen 2ledamöter ochstyrelsens ersättare.

ochförebildñnansieringsverksamhet överens-1992:1610 somom
ingår iställs dedärför med de krav ettstämmer sompersonersom

mening börEnligt utredningenskreditmarknadstöretags styrelse.
verk-ochförvaltningendeltar igälla för dekrav även somsamma

mycketdenverksamhet eftersomfinansförbundsställigheten ärettav
såledesbör detstyrelsenkreditmarknadsföretag.i Ilik verksamheten ett

i sådanerfarenheterochgoda insikterharingå sompersoner
detbörñnansförbund. Dessutombedrivs kommunaltverksamhet i ett

ochförbundsmedlemmarnaingåäven representerarpersoner som
verksamhet.i kommunaldärför har insikt och erfarenhet
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§ framgårI 22 ledamöter och i övriga nämnder ochatt ersättare
andra väljs förbundsfullmäktige för den tid fullmäktigeorgan av som
bestämmer. Förbundsmedlemmama har frihet i förbunds-getts att
ordningen själva bestämma det minsta antalet ledamöter och ersättare.

23 Föreskrifterna§ lagen 1992:339i proportionellt valsätt skallom
tillämpas vid valet.

Om väljsinte proportionellt, skall det vidersättarna valet också
bestämmas vilken ordningi de skall kallas tillin tjänstgöring.som

§I 23 första stycket bestämmelserna i lagensägs 1992:339att om
proportionellt valsätt skall tillämpas vid valet. den lagen finns bl.a.I
bestämmelser val skall proportionellt, förfarandetnär videttom vara

proportionellt val inträdesordningen för de harett samt ersättare när
proportionella val.utsetts genom

andraI stycket inte väljs proportionellt skallsägs att ersättarnaom
förbundsfullmäktige vid valet bestämma i vilken ordning de skalläven
kallas in till tjänstgöring.

Valbarhet

24 Valbar till§ ledamot eller förbundsstyrelsen,i övrigaersättare
nämnder och andra den har fyllt 18 år på dagenär senastorgan som
för valet och

medborgare Sverige eller någon Europeiskaiär i annan av
medlemsstater unionsmedborgare,unionens

medborgare ilsland eller ellerNorge,är
utlänning och har folkbokförd Sverige årär varit i itreannan

följd före valdagen.

Förslaget har behandlats i avsnitt 12.7.
Paragrafen skiljer sig från vad gäller för valbarhet till förbunds-som

fullmäktige så valbarheten inte begränsad till de ledamötersätt att är
och sitter i förbundsmedlemmamas fullmäktige. Valbarersättare ärsom
i stället och har fyllt år valdagen18 på ochsenastvar en som som
dessutom uppfyller kriterierna i punkterna Valbarhetskravetl-3.

således med villkoren för enligt kap.överensstämmer 4 2 § KLrösträtt
med undantag för den valbar inte folkbokförd hosmåsteäratt som vara
någon förbundsmedlemmama.av

vidga kretsen valbaraAtt på detta nödvändigt bakgrundsätt är mot
de krav på särskild insikt och erfarenhet ledamöterna ochav som
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stycket jfrandra 4förbundsstyrelsen skall ha enligt 21 §iersättarna
1996:1415lagenstycket och 24 §andra KLkap. 23 oma
och Skåne län.regionförbund i Kalmar länförsöksverksamhet med

gälla förmeningskall enligt utredningensvalbarhetskrav ävenDetta
övrig nämnd ellervalbarhet till annatett organ.en

tillämpningKommunallagens

följandetillämpasenligt denna lagvad gäller§ Utöver25 som
förbundsstyrelsen ochpåkommunallagen 1991:900bestämmelser i

nämnder:övriga
upphörande,§§ uppdragets8-10kap.4 oma-

§kap. 234 närvarorätt,om-
uppgifter,§ styrelsens särskildakap.6 4 om-

§ jzllnadsval,kap.6 14 om-
ordförande,och§§ ordförandeoch 16 vice6 kap. 15 samtom-

§§-6kap. 24-26 omjäv.

ibestämmelserparagraf vissadennahänvisningarna i görsGenom
nämnder.och övrigaförbundsstyrelsentillämpliga förkommunallagen

utfärdaskall reglementeFörbundsjullmäktige närmare§ i26 ett
arbetsformer.nämndersochförbundsstyrelsensföreskrifter övrigaom

förbunds-ochkap. § KLdelvis 6 32Paragrafen attmotsvarar anger
bestämmelsermedutfärda reglementefullmäktige skall närmareett om

Exempel påarbetsformer.nämndersoch övrigaförbundsstyrelsen
ledighet frånfrågorreglementetskall in ibestämmelser ärtas omsom

reservation,beslut,ochnämnden, omröstninganställning, initiativrätt i
ochutskottutomstående,försammanträdena,förtidpunkt närvarorätt
ochprotokolletärendenabeslutförhet, hurnämndberedningar, avgörs,

delgivning.
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Delegering ärenden nämndinomav en

Bestämmelserna27 § kap.6 33, §§35 -3 kommunallageni 7 1991:900
delegering ärenden gäller tillämpliga delar för förbunds-iom av

styrelsen och nämnder.övriga

Kommunallagens regler delegering tillämpliga på finans-görsom
förbundet med två undantag, delegeringsförbudet i 6 kap. och34 §
villkorad delegation i 38

frågorInterpellationer och

28 Interpellationer§ och frågor får ställas förbundsfullmäktigesav
ledamöter ledamöterna medlemmarnas fullmäktige. skalli Desamt av
riktas till förbundsjullmäktiges, förbundsstyrelsens, nämndsövrigen
eller ordförande till de ledamöterett annat i övrigtsamtorgans som
förbundsfullmäktige bestämmer.

Interpellationer29 § och frågor skall hör tillämnenavse som
förbundsfullmäktiges, förbundsstyrelsens, nämnds ellerövrig etten

handläggning.annat organs

ordförande30 till§ Den vilken interpellation eller fråga har ställtsen
får överlåta besvarandet denna till förbundsjizllmäktiges leda-av en av

eller till ledamot förbundsstyrelsen, nämnd ellermöter i övrig etten en
annat organ.

skall lämnasSvaret vid sammanträde med det fullmäktige vars
ledamot har ställt interpellationen eller frågan. det fall ledamotI ien
förbundsfullmäktige har ställt interpellation eller föga skall denen en
besvaras vid sammanträde med förbundsfullmäktige.ett

vad31 § Utöver föreskrivs denna lag interpellationer ochisom om
frågor gäller bestämmelserna kap. och §§, § första stycket5 50 51 54i

och §§ 1991:900.55 56 kommunallagensamt

Förslaget har behandlats i avsnitt 12.1
möjliggöraFör offentlig insynoch diskussion och iatt öppenen om

ñnansförbundets verksamhet ledamöterna förbundsmedlem-iges
fullmäktige och i förbundsftxllmälctige dessa paragrafermamas genom
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förbundsfullmäktiges,tilloch frågorställa interpellationerrätt att
ordförande.eller övrigtnämndsförbundsstyrelsens, ett organsannanen
i övrigttill de ledamöterfår riktasInterpellationer och frågor även som

förbundsfullmäktige bestämmer.
ställts fåreller fråga harinterpellationtill vilkenordförandeDen en
förbunds-tilleller fråganinterpellationenbesvarandetöverlåta avenav

förbundsstyrelsen,itill ledamotledamöter ellerfullmäktiges enen
ellernämndövrig ett annat organ.

Ekonomisk förvaltning

mål1991:900kommunallagenkap.föreskrivs 8Vad§ i32 omsom
budgetensmedelsförvaltningen,förvaltningen,ekonomiskadenför

förbudunder åretutgiftsbeslutbudgetprocessen,innehåll, motsamt
finansförbund.gälla förtillämpliga delarskall ipantsättning ett

budget-kommunallagen§§ochFöreskrifterna 8 kap. 9 11i om
gäller vadjinansförbund. ställetdock för Igäller inte ett somprocessen

förbundsordningen.ianges

förbundsintemadenhärförvaltningenekonomiska ärDen som avses
förbundetförvaltningoch den görförvaltningen inte avsom

skehantering skalldennaenligtmedel 3 Hurmedlemmarnas senare
bestämmelser.kommunallagensinte primärtgod sed ochavgörs avav

kap.i KLbestämmelserna 8gällerparagrafens första styckeEnligt
budgetensmedelsförvaltningen,förvaltningen,ekonomiskadenom

förbudutgiftsbeslut under året motinnehåll, budgetprocessen, samt
Exempelvis gällerñnansförbund.delar förpantsättning i tillämpliga

finansförbundinnehåll förbudgetensbestämmelsen i 8 kap. 5 § om
ñnansförbundeftersomskattesatsenför angivandeundantagmed ettav

beskattningsrätt.någoninte har egen
budgetpro-itidsfristemakommunallagenBestämmelserna i om

intesåledesochskatteadministrationensamband med ärharcessen
därförframgårandra stycketñnansförbund. attför Avanpassade ett
Förbunds-delvis.gällerendastbudgetprocessenbestämmelserna om

föreskriftermeddelafrihetställethar imedlemmarna attgetts om
Exempelvis kanjfr § 15.förbundsordningen l3ibudgetprocessen

ochbestämmaförbundsordningeni närförbundsmedlemmama av vem
skallförbundsfullmäktigeochskallbudgetförslaget närupprättas

inlämnandetkommunallagenibudgeten. Bestämmelsernafastställa om
förtillgängligtskall hållasbudgetförslagetbudgetförslaget samt attav

finansförbund.tillämpliga pågjorts direktharallmänheten
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Redovisning

33 Vad§ föreskrivs kap. kommunallagen8i 1991:900som om
räkenskapsföring och redovisning skall gälla finansförbund.för ett

Förbundsmedlemmarna får meddela föreskrifter förbunds-i
ordningen de frågor kap.8 § kommunallagen.20iom som avses

34 Bestämmelserna§ lagen 1997:614i kommunal redovisningom
skall gälla för finansförbund.

Förslagen har behandlats i avsnitt 12.10.
Bestämmelserna innebär redovisningsprinciper skall gällaatt samma

i ñnansförbundets verksamhet i kommunal verksamhet i övrigt.som

Revision

Vad35 § föreskrivs kap. kommunallagen9 1991:900isom om
skall tillämpliga delar gälla för finansförbund.revision i ett

Föreskrifterna kap.9 och §§ kommunallageni 1 2 gäller dock inte
för finansförbund.ett

Förbundsfizllmäktige36 § väljer och till detrevisorer revisorsersättare
antal och för den tid har bestämts förbundsordningen.isom

Föreskrifterna lagen 1992:339 proportionellt valsätt skalli om
tillämpas vid valet.

Om väljs proportionellt, skall det vid valetrevisorsersättarna inte
bestämmas vilken ordning de skall kallas tilli tjänstgöring.även insom

3 7 § Minst skall auktoriseradrevisorerna revisor.en av vara
Den eller finansförbund fårrevisor revisorsersättareär i ettsom

stå skuld till eller ha ekonomisk förpliktelse finans-inte i motannan
förbundet.

Valbar till38 § eller den valbarrevisor revisorsersättare är ärsom
enligt 24

Förslaget har behandlats i avsnitt 12.10.
Genom 35 § bestämmelserna i kap. revision9 KLgörs om

ltillämpliga på kommunala ñnansförbund förmed undantag och 2
val revisorer och revisorsersättare antalet revisorer ochsamtom av

revisorsersättare.
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förbundsfullmäktigedetstycket framgår§ första36Av äratt som
ochrevisorerantaletochrevisorsersättarerevisorer ochväljer att

förbundsordningenimandattid skalloch derasrevisorsersättare anges
jfr § 5.13

i lagenbestämmelsernaandra styckeEnligt paragrafens görs
ifr 23vid valettillämpligaproportionellt valsätt1992:339 om

inågot högreenskilde revisornden§ ställs kraven än37Genom
skallrevisorernaminstbetonaskommunallagen. Här att varaaven

tilli skuldfår ståfmansförbund interevisor iauktoriserad och ettatt en
andraoch§ 7 §sin förebild i 2 kap. 6Bestämmelsen harförbundet.

finansieringsverksamhet.lagen 1992:1610stycket om
revisorsersättaretill revisor eller§ den valbarEnligt 38 är som upp-

i förbunds-ochför ledamötervalbarhetskriterier ersättarefyller
jfr 24 §.nämnder och andraövrigastyrelsen, organ

Utträde

finansförbundutträdaförbundsmedlem har39 § En etträtt att ur
tidkortareår,skall vid utträde inteUppsägningstiden tre omvara

förbundsordningen.ianges

utträdereglerarParagrafenavsnitt 12.13.behandlats iFörslaget har ur
finansförbund.ett

skall regleraförbundsmedlemmamafinns inte något krav påDet att
såledesfinansförbund kanvaraktighet. Utträdefinansförbundets ettur

reglerats.varaktighet harförbundetseller hurske oavsett om
finansförbund harimedlemmarnastycketförstaI ettsägs att en

vid medlemsFörfarandetförbund.utträdaovillkorlig rätt ettatt enur
Bestämmel-17.jfr §förbundsordningen 13reglerasskall iutträde

bestämmelserna imedtillsammansutträdet skall sesserna om
upplösning,ochlikvidationförbundetsförbundsordningen om

tvistelösningenförbundets tillgångarskifteförgrunderna samtav
och 19.jfr § 18medlemmar 13förbundet och dessmellan

förbunds-uppsägningstid. Enfråganstycket reglerasandraI om
i finans-medlemskapvidbundenskall inte behöva ettmedlem vara
önskarde såkanMedlemmarnatid år.förbund längre än tre enasom

tidden längstaalltsåförbundsordningen. årtid i Trekortare ärenom
dockmåsteUppsägningstidenförbund.kvar imedlem måste ettvaraen

trädaönskardenmöjligt fördettillräckligt lång äratt ursomvara
stipulerade tiden.denlåneförpliktelser inomsinainfriaförbundet att

hanterasskallfinansförbundetskuldernafråganHur gentemotom
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§. ñnansförbundetförbundsordningen jfrregleras i 13 § 17 Det enger
förlitaoch kankonstruktion kreditgivare andraså stabil motparteratt

tiden.ñnansförbundet beständigtsig på är överatt
emellertid medvetenñnansförbundträder måsteDen ett varasom ur

exempelvis i formtecknat direkt borgenäremaett motatt avansvarom
upphör efterintesolidarisk borgen kan innebära att ansvareten

helt förbundsmedlemmamauppsägningstidens beror på hurutgång. Det
tredje stycket ochjfr avsnitt §utforma detta 12.9, 4har valt att ansvar

12.13 §

Uteslutning

enlighetfinansförbundförbundsmedlem får uteslutas iEn40 § ettur
förbundsordningen.med vad isägssom

avsnitthar behandlats i 12.14.Förslaget
bestämsfågrunder uteslutning skalloch på vilkahurNär, äga rum

sak försedani förbundsordningen.förbundsmedlemmarna Det är enav
beslutaförbundsstyrelsenförbundsfullmäktige alternativt näratt om

17.stycket ochskall ske jfr första 9 13 §uteslutning 8 §

och upplösningLikvidation

meddelasupplösninglikvidation och ibestämmelser§ Närmare41 om
förbundsordningen.

avsnitthar behandlats i 12.15.Förslaget
meddelaskallförbundsmedlemmarnaparagrafen framgårAv att

gäller förförutsättningarvilkaföreskrifter i förbundsordningen somom
jfrupplösning 13ochlikvidationförfarandet vid ñnansförbundetsoch

§ 18.

Överklagande

överklagas.fårlagfinansförbunds beslut enligt denna inteEtt42 §

behandlats i avsnitt 12.12.Förslaget har
överklagningsförbud. Detuttryckligtinnehåller ärParagrafen ett

förvaltningsbesvärsigöverklagainte möjligtsåledes att vare genom
fattas i någotbeslutalla delaglighetsprövning. gällereller Detta avsom
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fmansförbundets främsta skälet för sådan ordningDet ärorgan. en
behovet skapa beslutsmiljö verksam-att motav en uppsom svarar

kravhetens på snabb och effektiv handläggning. beslutDeen som
Finansförbundet fattar binder inte förbundsmedlemmarna på sättsamma

fallet iblir kommunalförbund.ettsom
viktigt komma ihåg de beslut förbunds-Det är att att som

medlemmarna för sig överklaga. föreslås ingagår dennaI rätttar attvar
inskränkningar.
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sekretesslagenFörslaget till ändring i16.2

1980: 00l

8 kap.
§8

Förslaget har behandlats i avsnitt 13.2.
hos RiksbankenParagrafen innehåller bestämmelser sekretessom

eller affärsmässigupplåningsverksamhetRiksgäldskontoret ioch samt
paragrafen harbedrivs myndighet. Iutlåningsverksamhet som av annan

skapa bättrevilket syftar tillandra stycke,införts attett nytt
ochvidgaför kommunal finansiell samverkanförutsättningar attgenom

förhållandenenskilds ekonomiskasekretessen till skydd förförstärka
uppgifterförbestämmelsen gällerstycket iDet somnya

och landsting,kommunerfinansiell samverkan mellanförekommer vid
fmansförbund eller i bank,bedrivs i kommunaltsamverkan ettom

vilka dekreditmarknadsföretag eller värdepappersbolag över
rättsligtlandstingensamverkande kommunerna och utövar ett

andrakap.i 9 §bestämmande inflytande det slag 1som angesav
finansiellaomfattar all denSekretessbestämmelsenstycket SekrL.

samverkansforrner.förekomma angivnaverksamhet kan i nusom
enskilds affärs- ellergäller uppgifterifrågavarande sekretess om

driftförhållanden harUttrycket affärs- ellerdriftförhållanden. samma
samverkansorganfinansiellaparagrafen i övrigt.innebörd i Försom

relationen tilliförekommergälla exempelvis uppgifterdetkan som
affärshemlig-avtalsvillkor ellereller kapitalförvaltarekreditgivare om

allmänt slag.heter merav
med s.k.utformatssekretessbestämmelsen har omväntDen ettnya

klartinte stårgäller, detsekretessskaderekvesit. innebär attDet att om
Huvudregelnskada.den enskilde liderlämnasuppgiften kan attut utan

får lämnasuppgiften inteskall således ut.attvara
Ändringen sekretesssekundärangående s.k.i fjärde stycket

följerstycke. Sekretessenandraförslaget tillföranleds ett nyttav
finansielltfrånuppgifter har lämnatsmedsåledes ett sam-som

myndighet.tillverkansorgan en annan
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§5Kommittédirektiv

DirKommunal finansiell samverkan
1997:93

vidBeslut regeringssammanträde den augusti28 1997.

Sammanfattning uppdragetav

särskild behovet regleraEn utredare skall analysera lagstiftning för attav
kommuners finansiellaoch landstings möjligheter samverka inom detatt
området. anslutning ändring-I till detta skall utredaren utreda behovet av

i gällande regelverk och det behövs föreslå i detta.ändringarar om- -
Utredaren skall

offentligrättslig form för finansiellt mellanöverväga samarbeteen-
kommuner och landsting analysera samarbetehur sådantsamt ett
skulle kunna uppbyggt,vara
utifrån lagstiftningen det finansiella kravområdet analysera vilka-

bör ställas på den föreslagna formen for samverkan,som
analysera hur den tillföreslagna formen för förhåller sigsamverkan-
EG:s bestämmelser för kreditinstitut ochkonkurrens-EG:ssamt
statsstödsregler,
analysera offentlighetsprincipens tillämpning finansiellkommunal-
samverkan och behovet ytterligare Sekretessregler,överväga av

det finnsöverväga behov och i så fall utforma förslag till lag-om av-
bestämmelser underlättar för kommuner landsting i denoch attsom
föreslagna formen för samverkan bedriva finansiellt medsamarbete
utländska motsvarigheter,

kommuners ochöverväga landstings solidarisktecknarätt attom-
proprieborgen bör lagfästas, samt
analysera vilka konsekvenser olika förslag kan påväntas statens-
ekonomiska ställning.
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Bakgrund

kommunalaDen kompetensen

Sverige indelat i kommuner och landsting.är Dessa kom-sköter den
munala självstyrelsens grund de angelägenheter i kommunal-som anges
lagen 1991:900 eller i särskilda föreskrifter. l 2 kap. finns den§l
grundläggande bestämmelsen kommunernas allmänna kompetens.om

innefattarDenna den s.k. lokaliseringsprincipen innebär kommu-attsom
och landsting själva får ha hand sådana angelägenheter all-ner om av

intresse harmänt anknytning till kommunens eller landstingetssom om-
råde eller deras medlemmar och inte skall handhas enbartsom staten,av

kommun, landsting eller någonett annaten annan annan.

Kommuner.:finansieringsverksamhet

kap.l 8 kommunallagen finns bestämmelser den ekonomiska förvalt-om
ningen. Av framgårl § kommuner och landsting godskallatt ha en
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 1 2 § kommunerna ochsägs att

pÅlandstingen skall förvalta sina medel sådant på godkravett sätt att
avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Enligt skall3 §
fullmäktige meddela foreskriñer medelsförvalmingen.närmare om

En kommunallagensöversyn bestämmelseröver medelstörvalt-om
ningen SOU 1997:78 slutfördes i maj 1997.

Kommuner och självständigalandsting juridiskaär och harpersoner
automatisk medel till fonder,rätt lån och ingå bor-avsättaen att ta upp

denna inte har blivit inskränkt lagstiftning.rätt särskildgen, om genom
Någon sådan inskränkning finns inte, kommunalrätten följer attmen av
syftet med åtgärd måste ligga inom den kommunala kompetensenen
prop. 1990/912117.

Kommunalrättsliga aspekter på kommunal samverkan

Kommunerna fick års1991 kommunallag sigorganiserarättgenom att
friare tidigare. kommun kanett Ensätt än välja vissmellan bedrivaatt

verksamhet själv eller lämna den till kommunaltöver Företag-Lex.ett ett
aktiebolag eller ekonomisk förening. Kommuner fåroch landstingen



b

aktiebolag.bildatillsammans t.ex.
kom-bildasamverkakan attlandstingoch ävenKommuner genom

formenoffentligråttsligaendaKommunalförbund denärmunalförbund.
kommunalför-landsting. Näroch ettkommunersamverkan mellanför

skötakommunalråttslig kompetens attexklusivbildats har detbund har
tillförhållandeiFörbundetdit. ärlagtsuppgifter övereller deden som

juridiskfriståendemedlemmarsina person.en
finansielladetsamverkankommunalförreglersärskildaNågra

ochnittiotal kommunerår harUnderfinns inte. ettområdet senare
Kommuninvestförening,ekonomiskbildatochgåttlandsting ensamman

Kom-kreditmarknadsbolag,i sin ägerEkonomisk Förening, etttursom
finansierings-isamarbetsorganBolaget äri Sverige AB. ettmuninvest

förupplåningsverksarnheteneffektiviseratill syfteharfrågor attsom
tör-ochbilligasåmedmedlemmarnaförseMåletkommunerna. år att

möjligt.kreditermånliga som
1994oktobermeddelades den 4domiRegeringsrätten har somen

medlem-formåtagande ikommunsfunnitmål 5739-1993 att avennr
kommunal-striderFörening inteEkonomisk motKommuninvestiskap

Kommunin-föremålet föruttalatsärskiltharRegeringsrätten attlagen.
kom-denförutanförfallerinteverksamheti Sverige AB:s ramenvest

munala kompetensen.

borgenKommunal

tecknatFörening harEkonomiskKommuninvestMedlemmarna i en
AB.SverigeiKommuninvestförmån förtillsolidarisk proprieborgen

enkel bor-s.k.eñersomvaldes bl.a.borgensåtagandeformDenna enav
Borgensför-kreditmarknaden.internationelladeninte påaccepterasgen

medlemmar ilandstingochkommuner ärbindelsen innebär de somatt
såsomförpliktelserkreditmarknadsbolagetsförföreningen går i borgen
mellanavtalmedkombineratsharBorgensåtagandetskuld. ettför egen

medlemvarjeinnebärAvtaletmedlemmarna att ansvararregressrätt.om
via bolaget.lånati sin hardennevadbeloppför turmotsvararett som

vill-godatillrefmansiering skebolagetsborgensåtagandet kanGenom
räntenivå-form lägreföreningen iimedlemmarnakor. Detta gottgörs av

bolaget.på deras upplåning ier
hävdatsifrågasatts. harDet attharkonstruktionBorgensåtagandets

framföralltdåoch motkompetensenkommunaladen strider denmot
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lokaliseringsprincipen. det tidigarel nämnda avgörandet från Regerings-
prövades också kommuns åtaganderätten formi solidariskom en av

proprieborgen för Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser stred mot
den kommunala kompetensen. Domstolen ansåg borgensåtagandetatt
innefattade visst för föreningsmedlemmarsandra skulderett ansvar men

risktagandet dock begränsat. Regeringsrättenatt gjorde denna be-var
dömning endastbakgrund det kommuner, landsting ochärmot attav
kommunalförbund och inga enskilda kan inträdevinnapersoner som- -
i föreningen och antalet medlemmar i föreningen kan beräknas bli såatt

risken omfattandekommer få spridning.stort att att en
harDet hävdats solidariskaden proprieborgen Kommuninvestatt ger

i Sverige AB otillbörliga konkurrensfördelar kreditmarknaden och att
borgensåtagandet skulle kunna sådant statsstödutgöra regleras i EG-som
fördraget. Detta har behandlats Europeiska kommissionen efterav en
anmälan dit. anförde iKommissionen skrivelse till regeringen den 3en
juli 1996 den nuvarande verksamheten inomatt Kommuninvest Ekono-
misk Förening och Kommuninvest i Sverige AB inte berörs reglernaav

statsstöd.om

Uppdraget

Behovet kommunal samverkan på jinansieringsområdetav

Under 1990-talet har kommunaladen ekonomin påfrest-förutsatts stora
ningar. Behovet effektivisera den verksamhet bedrivsattav avsom
kommuner och landsting har därmed ökat. Ett detta be-uppfyllasätt att
hov att skapa förutsättningar förär samverkan mellan kommuner och
landsting. Regeringen har därför i l996/97:l05 föreslagit enklareprop.
regler för kommunal samverkan. föreslåsDessa träda i kraft den l janua-

l998.
Kommunernas ñnansieringsverksamhetoch landstingens torde ytter-

ligare kunna effektiviseras samverkan underlättas. Erfarenhe-attgenom
från verksamheten Kommuninvesttema i i Sverige AB talar för att

kommuner och landsting samverka exempelvis erhållaatt kangenom
billigare krediter.

De associationsfonner finns i dag inte direkt anpassade förärsom
kommunernas och landstingens finansieringsverksamhet. finansiellaDen
lagstiftningen inte heller utformad särskiltär för kommunernas finansie-
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därför det finns skälRegeringenringsbehov. övervägaatt att enanser
området.samverkan inom Ioffentligråttslig det finansiellaform för an-

gällandeiutreda behovet ändringarutredarenslutning till detta skall av
föreslå ändringar i detta.behövsregelverk och detom --

finansielltföroffentligrättslig formhurUtredaren skall analysera en
uppbyggd.landsting skulleoch kunnasamarbete mellan kommuner vara

kommunalför-utredarenskallanslutning till detta även övervägal om
detkansamverkansfonn. det sammanhangetlämplig lbund kan vara en

finansierings-jämförelse med det kommunalalämpligt göraatt envara
länder.i nordiskasamarbetet övriga

tillsynsbeslâmmelserRörelse- och m.m.

fmansi-hur iinnehåller regler rörelsenfinansiella lagstiftningenDen om
tillsynsbe-Rörelsereglema kompletteras medföretagella skall bedrivas.

förfinnsden regleringexempel kanstämmelser. Som nämnas attett som
påkreditmarknadsbolagen detaljerade kravinnehåller bestämmelser om

kapital för skyddaföretagen skall tillräckligtha eventu-moteget attatt
verksamheten.förlusterella i den finansiella

lagstiftningen på områdetdet finansiellaUtredaren skall utifrån ana-
på den föreslagna formen förvilka ställaslysera krav bör samver-som

särskilda föreslagnarörelseregler för denkan. kan exempelvis gällaDet
utsträckning tillsyn skallsamverkansformen i vilkenoch utövas.

regleringEG-rättsligföremål för omfattandeKreditinstitut är även
kapitaltäckninginnehåller regler ochexempelvis stora expone-som om

samverkansfoimenföreslagnahur denringar. Utredaren analyseraskall
sammanhang-förhåller bestämmelser för kreditinstitut. detsig till lEG:s

ocksåskallstatsstöd också beaktas. Utredarenskall EG:s regleret om
till desigför förhållerbelysa samverkanhur den formenföreslagna

konkurrensrättsliga inom EU.reglerna

Ofentlighet och sekretess

tryckfrihetsförord-1980:100 gällerEnligt l kap. sekretesslagen9 §
imyndighetdel handlingar hosningens bestämmelser rätt taatt avom

ekono-hos aktiebolag, handelsbolag,tillämpliga delar också handlingar
kommuner och landstingmiska föreningar därstiftelseroch utövar ett
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bestämmande inflytande. Sådana bolag, föreningar och stiftelser skall
tillämpningenvid sekretesslagen jämställas med myndighet. sek-Deav

retessbestämmelser aktualiserashär innehåller skaderekvisit. lsom
förstakap. 5 § lagenl stycket 1992: 1610 kreditmarknadsbolag sägsom

enskildas förhållanden till kreditmarknadsbolag inte obehörigen fåratt
röjas.

Utredaren skall analysera oñentlighetsprincipens tillämpning på
kommunal finansiell densamverkan, nuvarande fonnen, ochäven över-

behovet ytterligare Sekretessregler,väga med utgångspunkt frånav
skyddet det allmänna. utgångspunktEn kan i detta sammanhangav vara
den skyddsnivå för förhållandenenskildas gäller kredit-i lagensom om
marknadsbolag.

Borgensförbindelser

Utredaren skall det finns behov i kommunallagenöverväga attom av
förtydliga kommuners landstingsoch åtagande teckna solidariskatt att
proprieborgen förenligt med den kommunalaär kompetensen under de
förutsättningar i regeringsrättens dom. Om utredaren finnerangettssom

det behövs sådant förtydligande skall förslag tillatt lagbestämmelserett
utformas.

Internationellt samarbete

De kommunfmansierade kreditinstituten utomlands har lång tidsedan
tillbaka infonnellt erfarenhetsutbyte.samarbete och dockråderett Det
viss osäkerhet samarbete möjligtsådant inom kom-är för denom ramen
munala kompetensen.

Utredaren skall det finns behov så fall utformaoch iöverväga om av
förslag till lagbestämmelser underlättar för kommuner landstingochsom

i den föreslagna samverkansfonnen bedriva finansielltatt samarbete med
utländska motsvarigheter.

i
v
-så
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Välfårdensgenusansikte. gällerlivet. StödochvårdtillA. 3l.Det barnoch
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hållbartsamhälle.M. framtidakrav.Fö.
åsikter16.När blir handling. skall måbättreEnktmskapsöversikt 43.Hur Sverigeom

bemötande medfunktionshinder. första nationellafolkhälsomål.S.stegetmotav personer -l7.Sarnordning digitalmarksånd samladvapenlagstiñnirtg.TV. Ku. 44.En Ju.av
myndighet Fi. 45.Sotningi framtiden.18.En Fö.gräns en-

ochregional19.lT utveckling. buggningochandrahemligatvångsmedel.46.0m Ju.
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