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Till Regeringen
Regeringen beslutade den 3 december 1998 tillkallaatt en
kommitté med uppgift utarbeta förstrategi Sverigesatt en

Östersjöregionenagerande på det ekonomiska området i med
avsikt utifrån svenskt intresse, bidra till ökad handel ochatt, ett
ökade investeringar. Kommittén fick också uppdragi lämnaatt
förslag till prioriteringar, riktlinjer och beredningsordning för stöd

Östersjöregionenanslaget för näringslivsutveckling i samtur
analysera behovet åtgärder för införstöd och deltagande iav
tillskapande projekt. Statsrådet Pagrotsky bemyndigades attav

ordförande och övriga ledamöter i kommittén.utse
Med stöd bemyndigandet förordnade statsrådet Pagrotskyav

den 20 januari 1999 statssekreteraren Sven-Eric Söder och
verkställande direktören Anders Narvinger ordförandeatt vara

vice ordförande i kommittén. Vidare förordnades Ulfresp.
Dinkelspiel, Göran StaffanFärm, Herrström, Ulla Holm, Karin
Isaksson, Wanja Lundby-Wedin, Stephan Müchler, Torgny

ÅhnbergNilsson, Börje Risinggård, Beata Wickbom och Annika
ledamöter. Till huvudsekreterare utsågs Mats Ringborgatt vara

och till biträdande sekreterare utsågs Fredrik Segerberg och Aiin
Uustalu. Till sakkunniga utsågs Kristine Cakste, Bo Leander och
Bengt Lundborg. februariDen 22 1999 förordnades Sven-Olof
Johansson sakkunnig.som

ÖstersjöberedningenKommittén har antagit och harnamnet
hållit åtta sammanträden.

Kommittén har i skrivelse till Regeringen 1999-05-31 redovisat
sina förslag vad gäller riktlinjer, inriktning, beredningsordning och
administration för finansieringinsatser med anslaget förur

Östersjöregionen.näringslivsutveckling i Häri ingår också
kommitténs förslag rörande åtgärder för stöd till deltagande i och
tillskapande projekt. Skrivelsen bifogas.av

Kommittén hafthar ingående diskussioner utforrrmingenom av
svensk för ekonomiskstrategi utveckling och samarbete ien

Östersjöregionen. Kommittén slutsats dylik strategi måsteär att en
heltäckande och omfatta alla de instrument och politik-vara

Östersjöperspektiv.områden relevanta i ekonomisktär ettsom
Målet för enligtstrategin bör kommitténs mening allmännai

demokrati, öppenhet, ekonomisktermer utveckling och ökatvara
Östersjöregionen.välstånd för alla länder i För detta mål skallatt

uppnås det väsentligt makroekonomiskär Stabilisering uppnåsatt
och vidmakthålls, den ekonomiska utvecklingen i omvärldenatt är
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den sociala situationen förbättras, marknads-att attgynnsam,
ekonomins och institutioner byggsrättsstatens ochupp
konsolideras, förutsättningarna för handel ochsamt att
investeringar desammai regionen gäller mellanär EU:ssom
medlemsländer.

Kommitténs bedömning medlemskap fori EU de baltiskaär att
länderna och Polen viktigt mål alla dessa synvinklar.är ett ur
Kommittén understryker också vikten integrera Ryssland iattav
det europeiska samarbetet.

Ytterligare mål för börstrategin enligt kommitténs mening vara
skapa bästa möjliga förutsättningar for svenska företag deltaatt att

deni ekonomiska utvecklingen i regionen, bidra till ökadatt export
och ökade investeringar, förstärka relationerna mellanattsamt

Östersjön,Sverige och länderna på andra sidan och den svenska
dessai länder.närvaron

Kommittén informerades i maj 1999 regeringens avsikt attom
skrivelse till Riksdagen ekonomisk utvecklingpresentera en om

Östersjöregionen,och samarbete i och också regeringensom
avsikt i denna skrivelse inkludera förstrategi ekonomiskatt en
utveckling och samarbete.

Kommittén har fått tillfälle medverka deti arbete haratt som
inom Regeringskansliet med utforma dennaägt strategi.attrum

De utkast fåttkommittén har del baserar sig i hög grad påsom av
kommitténs överväganden.

Den strategi regeringen i skrivelsen tillpresenterarsom
Riksdagen återspeglar i huvuddrag kommitténssina ochsynsätt
prioriteringar. denna bakgrund har kommitténMot valt inteatt

strategiförslag.presentera ett eget
ÖstersjöfrågorKommittén samråd i mellanattnoterar

regeringen och företrädare för näringslivet i rad foraäger rum en
och detta samråd värdesätts bägge Kommitténatt parter.av
understryker samtidigt vikten ytterligare utveckla ochattav
effektivisera samrådsfonner vad gäller alla delar den svenskaav
Östersjöpolitiken.

Denna skrivelse bilagajämte kommitténs betänkande,utgör
härmed överlämnas. Uppdraget därmed slutfört.ärsom



SOU 1999: 125

Stockholm i september 1999
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1 Inledning
syfteI stimulera tillväxt och sysselsättning anslogatt riksdagen i

juli 1996 miljard kronor för "åtgärder och projekt inom bl.a.en
områden livsmedel, energisystem, kimskapsutbyte, infra-som
struktur och miljö, för öka handeln och investeringarnasamt att
och i övrigt stärka samarbetet mellan och näringsliv istat
Östersjöregionen".

Hösten beslutades1998 fortsättning dennaom en av
verksamhet och ytterligare miljard kronor underavsattesen en
femårsperiod. Dessa åtaganden markerar den vikt regeringensom
fäster vid utvecklingen i regionen svenskt näringslivs-ettur
perspektiv.

Östersjöberedningen tillsattes decemberi 1998 med uppgift att
både fram förslag till förstrategita Sveriges agerande detpåen

Östersjöregionenekonomiska området i och föreslå riktlinjer,att
inriktning, beredningsordning och administration vad gäller
insatser med finansiering anslaget näringslivsutveckling iur
Östersjöregionen.

2 Förslag
dettaI avseende lämnar beredningen följande förslag:senare

ÖstersjönMarknadsplatsatt vid Exportrådetprogrammet-
anslageterhåller finansiering kommande budgetår;ävenur

möjligheten hålls föratt utökningaröppen av-
Östersjön,affárschansprojektet inom för Marknadsplatsramen

erfarenheterna så motiverar;om

regeringen nyligenatt överväger Sveriges Exportrådett av-
förslag till lånefacilitet för små ochpresenterat medelstora

företag;
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medel anslaget föratt kontaktskapandeavsätts ochur-
nätverksbyggande verksamhet inom handelskammare,t.ex.
kommuner och länsstyrelser;

frågan ytterligare riskkapitalsatsningaratt utreds närmare,om-
och förslag från utredningen stöd tillatt mindre företagsom
marknadssatsningar i Ostersjöområdet därvid beaktas;

för aktiv projektutvecklingatt med deltaganderesurserna av-
beröra myndigheter, organisationer och företag förstärks

och UD:savsevärt Projektexportsekretariatatt ges en
koordinerande roll;

medel anslaget föratt vissa projektförberedandeavsätts ochur-
projektunderstödjande insatser, med beslut regeringen påav
förslag Projektexportsekretariatet, och särskildattav
uppmärksamhet stöd tillägnas yrkesinriktade
utbildningsinsatser;

medel anslaget för delfinansieringatt med gåvaur reserveras-
angelägna miljö- och energisatsningar med svenskav

medverkan, med inriktning på projekt och sektorer hittillssom
inte varit aktuella för svenskt stöd;

samrâdsgrupp tillkallasatt under UD:s ledningpermanenten-
för samråd satsningar och åtgärder på miljö- ochom
energiområdet;

regeringen bidrag tillatt överväger svensk trustfond inomen-
Nopef;

Sida fortsatt hög prioritetatt miljö- och energirelateradeger-
projekt i de kommande årens utvecklingssamarbete och att
Sida fortsättningsvis förberedelseräven i och genomförandet
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projekten aktivt samarbetar med och utnyttjar den svenskaav
resursbasen;

Sida får uppdragi i samråd medatt näringslivs-att-
organisationer och företag utarbeta medett program

Östersjöländerinternationella kurser för deltagare från inom
sektorer särskilt förintresse företag,svenska och medelattav
för detta anslaget;avsätts ur

översikt fram pågående IT-projekt, ochatt övertas atten-
ytterligare insatser förbereds på detta område.

Beredningens slutsats fortsatta s.k. Visbystipendierär ochatt
Östersjöstipendier förstai hand skall finansieras på sättannat en

anslaget för näringslivsutveckling. Vidaregenom anser
beredningen satsningar inom områdena allmäntatt
Sverigefrämjande och informationsverksamhet inte bör finansieras

anslaget.ur
Beredningen erinrar vikten aktiv uppföljningom av av

slutsatserna från handelsministermötet i Vilnius i juli 1998.
Riksdagen har anvisat miljoner150 kronor för anslaget

Östersjöregionennäringslivsutveckling i för budgetåret 1999. Av
dessa har miljoner lcronor43 avdelats till projektet Marknadsplats
Östersjön vid Sveriges Exportråd.

Beredningen föreslår regeringen beslutar denatt närmareom
fördelningen anslaget på de ändamål angivitsav som ovan.
Perspektivet bör härvid hela den aktuella femårsperioden.vara

Övergripande3 utgångspunkter
Sverige har starkt intresse understödja ekonomiskt ochett attav en

Östersjöregionenmiljömässigt hållbar utveckling i och främjaatt
de demokratiemas deltagande i europeiska ekonomiskanya
samarbetsorgan. Sverige de länder harär vinnaett mest attav som

Östersjöområdetspå politiska och ekonomiska förnyelse och
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Östeuropeiskamodernisering och på de Central- och ländernas
EU-medlemskap. Sverige har också starkt intresseett attav
genuint partnerskap utvecklas och fördjupas mellan EU och
Ryssland.

Av många skäl, bl.a. geografiska, har Sverigerent naturligen
Östersjösamarbetet.roll de ledande aktörerna i I densom en av

regeringsförklaring 6 oktober 1998 understryks attsom avgavs
ÖstersjöutvecklingenSveriges aktiva roll i skall stärkas och att

Öresundsregionens sammanflätning, de demokratiemasunga
utveckling och EU:s utvidgning innebär vår del Europa haratt av
förutsättningar bli kontinentens dynamiskaatt ochmesten av
starka tillväxtregioner. Regeringen understryker särskilt intresset

tillvara denna unika möjlighetatt ta ökad samverkanav genom
mellan näringsliv och politik.

Även tillväxten och utvecklingen handeln i regionenom av
dämpats under år 1998 följdtill den ryska krisen ochav en
dämpning i världsekonomin finns betydande förpotentialen
handel och investeringar. Färdigställandet den fastaav

Öresundförbindelsen intensifieratöver samarbete mellansamt ett
de baltiska länderna och Norden kommer ha positiva effekteratt
på tillväxten. Svenska företag väl förrustade deltaär i dennaatt
utveckling.

En rad svenska initiativ har förtagits påskynda positivatt en
Östersjöregionenutveckling i föroch främja handel,att

investeringar och ekonomisk utveckling. frihandelsavtalDe som
Sverige ingick redan år 1992 med och de baltiskavar en av
länderna betydelse både ekonomiskt och politiskt.storvar av
Sverige har pådrivandevarit frågani EU:s utvidgning, liksom iom
frågan utveckling EU:s relationer med Ryssland. Påom en av

Östersjöstatemassvenskt initiativ ägde första mellanett möte rum
regeringschefer i Visby i juni 1996. Tillsammans med derum
andra nordiska länderna har Sverige initierat det s.k. baltiska

Årinvesteringsprogrammet. beslutades1993 särskildom en
exportlcreditgarantiram för Baltikum och Ryssland. Ett nytt

för utvecklingssamarbete med länderna i Central- ochprogram
Östeuropa riksdagen våren 1998. Sverige ochantogs EU harav
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verkat for samtliga baltiska länder skall bli medlemmar iatt WTO.
Sverige har inom aktivtEU verkat för ökad handelspolitisk
öppenhet Ryssland. En särskild satsning pågentemot
förbindelsema med Polen under år 1999.görs

Mål4

De övergripande målen för insatserna med finansiering anslagetur
Östersjöregionennäringslivsutveckling i finns angivna i

budgetpropositionen för år 1999 och i kommitténs direktiv. Dessa
mål därmed självklara utgångspunkter förär kommitténs
överväganden. allmänEn sådan utgångspunkt insatserna,är att
utifrån svenskt intresse, skall stimulera näringslivsutveckling iett

Östersjöregionen.och handel med länderna i kommitténsI direktiv
också särskilt verksamheten skall samordnas ochmedattanges

Östersjöländema,komplettera utvecklingssamarbetet med och att
beredningens förslag skall förenliga med Sverigesvara
internationella åtaganden.

Beredningen preciserat mål för insatser medatt ettanser mer
finansiering anslaget börur vara

Östersjöregionenförstärka svenska företags ochposition iatt att
förbättra förutsättningarna för svenska företags deltagande i
utvecklingen näringsliv.regionensav

Det detta mål utgångspunkten för beredningensär ärsom
bedömningar vad gäller problem och hinder svenska företagsom

Östersjöregionen,i föroch beredningens förslag tillmöter insatser
och åtgärder.

Allmän inriktning5

Beredningen understryker möjligheterna för svenska företagatt att
förstärka i förstasin position regionen i hand beror på förhållanden
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det ligger utanför beredningens mandat behandla deatt t.ex.som -
svenska företagens allmänna konkurrensposition, lönsamhet,
prioriteringar och strategier; den ekonomiska utvecklingen i
regionen, utvecklingen i Ryssland och kandidatländemas
anpassning till EU:s regelverk.

Beredningen understryker samtidigt anslaget foratt
näringslivsutveckling viktigt instrument förär påett nytt att ett
offensivt främja svenska näringslivsintressensätt i regionen.
Beredningen understryker och de statsmakternaatt resurser som
ställt till förfogande för ändamålet måste skapa möjligheter förnya
svenska företag verka i regionen.att

Beredningen har efter långtså möjliga lägga faststrävat att
tydliga prioriteringar och riktlinjer för vilken projekt,typ av
verksamhet och insatser bör komma fråga föri stöd utsom
anslaget. Beredningen har härvid utgått från de
problembeskrivningar och bedömningar redovisas i detsom
följande. Beredningen har också efter klargöra vilkensträvat att
stödform och vilka allmänna villkor for stödet bör tillämpas.som

Beredningen har beaktat erfarenheterna från arbetet med
Östersjöregionenanslaget för samarbete och utveckling i som

statsmakterna beslutade år 1996. erfarenheternaDessa lettom
beredningen till slutsatsen dels det- önskvärtnämnts-att ärsom
med tydliga riktlinjer och kriterier för medlens användning, dels

det önskvärt i ökad utsträckning delegeraatt är tillatt ansvar
statliga myndigheter och andra statsstödda organ.

Beredningen understryker instrumentet måste användas påatt
inte leder till konkurrenssnedvridningarsätt ochett står isom som

överensstämmelse med statsstödsbestämmelsema inom ochEU
med åtagandena rörande statsstödd exportfinansiering inom
OECD. Insatsema bör relatera till problem och hinder svenskasom
företag i arbetet med utveckla handelmöter och investeringar iatt
regionen och kommersiellainte och företagsspeciñka.ärsom

Beredningen har kommit till följande allmänna slutsatser när
det gäller det på vilket medel anslaget bör användas:sätt ur
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anslaget bör kunna användas för tilldelning medel tillextra av
myndighet och till Sveriges Exportråd eller till kapitalisering

statligt bolag för möjliggöra utökade elleratt satsningarav nya
i enlighet med riktlinjer fastställs regeringen och medsom av
delegerad beslutsrätt. I denna anda föreslås medelt.ex. att
ställs till förfogandeSidas för viss internationell kurs-
verksamhet;

medlen bör enligt beredningens mening kunna utgå formi av
gåva till myndighet i samarbetsland för förbättraatt
förutsättningar för genomförande angelägna projekt medav
svensk medverkan. Projekt inom miljö- och energisektorn bör
härvid särskild prioritet, liksom projekt förbättrarges som
förutsättningarna för samarbetslandet EU:satt acceptera
regelverk. Samtidigt erinras energiprojekt flera skälattom av
bör lcreditfinansieras, vilket dock inte innebär beredningenatt
förordar anslaget skall användas för lcreditgivning;att

beredningen inte tillräckliga skäl finns för införaatt attanser
för lån eller garantier. Dock beredningensystemnya attanser

användning s.k. villkorslån för ochsmå medelstora företagsav
marlcnadssatsningar bör Sådantövervägas stöd börnännare.
utformas så det kompletterar och dubblerarinteatt stödannat

på området;som ges

beredningen förslagavvisar kontantstöd till svenska före-om
formi subventioner direkt relaterastag tillav som

kommersiella projekt, både med tanke på statsstöds-
bestämmelser i internationella överenskommelser och med
tanke konkurrenshänsynpå i Sverige. Beredningen förordar i
stället påsatsning affárschansprojekt inom fören ramen

Östersjön,Marknadsplats på kontaktskapande ochsamt
nätverksbyggande aktiviteter;

beredningen erinrar det företagsinriktade samarbetetattom
mellan svenska kommuner/regioner och länderna runt
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Östersjön betydelse, och näringslivsinnehålletär istor attav
det traditionella vänortssamarbetet har ökat kraftigt. Inte minst
gäller detta projekt inom kommunal infrastruktur, där svenska
kommuners erfarenheter kan viktiga komplement till ochvar
bereda för både mjukvaru- och hårdvaruleveranser;vägen

beredningen inte stöd bör utgå till verksamhet iattanser
Sverige endast har indirekt och företags-som en svag
anknytning, på utbildnings- och informationsområdet.t.ex.
Stöd riskerar utvecklas till krav permanentasom mer
statliga bör undvikas;engagemang

insatser innebär gåva eller stöd till myndighet iannatsom
samarbetsland bör med detta lands myndigheterstämmas av
inkl. stödkoordinerande organ, och stå i överensstämmelse
med de övergripande målen i landstrategierna. Detta gäller i
synnerhet insatser på miljö- och energiområdet och inomev.

infrastruktur;annan

beredningen insatserna bör de baltiska länderna,anser avse
Polen och nordvästra Ryssland eller aktiviteter direkt kansom
relateras till utvecklingen de ekonomiska förbindelsemaav
med dessa länder/regioner. Näringslivsrelaterade aktiviteter
inom Barentssamarbetet bör också kunna stödjas anslaget,ur

Öresunds-liksom begränsade insatser inom förramen
samarbetet;

beredningen ISA Invest Swedenin Agency tagitnoterar att
värdefulla initiativ för främja utländska investeringar iatt

ÖsterjöornrådetsSverige, med dynamik och möjligheter om
utgångspunkt. Beredningen positivt på fråninitiativ ISA:sser

Östersjöområdetsida utveckla slaglcraften i attraktivtatt som
område för investeringar från tredje land. Regeringen bör
enligt beredningens mening stöd till dylika initiativ;överväga
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beredningen understryker vikten avrapportering ochav-
utvärdering och förutsätter regeringen inför rutiner härför.att

6 Hinder för näringslivsutveckling
Beredningen har inte genomfört någon analys vilkaegen ny av
problem och hinder föreligger för de definieradeattsom ovan
målet skall uppnås. Däremot har beredning deltagit det storaav
antal utredningar och studier har gjorts i dessa frågor undersom

år. slutsatserna i dessa utredningar ligger till grund försenare
beredningens rekommendationer.

I utredningen stöd till mindre företags marknadssatsningar iom
Östersjöområdet Ds 1998:12 konstateras "av alla enkäteratt
liksom med företag och institutionermöten framgår detav att
viktigaste problemet lösa för underlätta marknadssatsningaratt att
i de aktuella länderna hur skall kunna undanröjaär företagensman
känsla det här handlar ogripbara marknaderatt ochav om
tillhandahålla den information företaget behöver".

I utredning konstateras det finns skälattsamma att överväga
åtgärder kan tänkas öka intresset för de marknaderna isom nya
närområdet och kan underlätta för små och medelstora företagsom

undersöka potentialen hos dessaatt marknader. I utredningen
konstateras vidare "bristen på riskkapital faktoratt är en som
minskar de små och medelstora företagens benägenhet etableraatt
sig i de aktuella ländema". Förslag läggs fram dels ettom
bidragssystem för finansiering konsulter i samband medexternaav
förberedelser för marknadssatsningar, dels tillskapandeom av en
riskkapitalfond vilken Swedfund skulle kunna finansieraur
förvärv minoritetsposter i smâ- och medelstora företagav av
nyetablerade dotterföretag i de aktuella länderna de inteäven om
skulle välja inte in någon lokalatt ta partner.

Vidare framhålls "finansiering knappastatt någotutgörasynes
hinder för företags etablering i utlandetwlcreditmarknaden i
samtliga de berörda länderna relativt väl utbyggdär och
strukturella missförhållanden i de lokala banksystemen huvudsaki
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undanröjda. Med undantag för Ryssland tillgången påär
finansiering såväl lokali främmande valuta tillfredsställande,som
både vad gäller volym och kredittider". Beredningen konstaterar
samtidigt på denna punkt bilden bör bakgrundatt motnyanseras,
bl.a. den ekonomiska krisen i Ryssland och dess effekterav
banksystemet i baltiska länder.

allmänEn fråga ställs i utredningen "om medärsom man
statliga medel skall locka in mindre företag på svåra marknader".

ÖstersjöhandelskommitténI betänkande från SOU 1998:53
sammanfattas de områden där problem och hinder föreligger för
handel och investeringar följandei punkter:

lagstiftning
administrativ kompetens
gränspassering
brottslighet
tekniska handelshinder
information
infrastruktur/transporter
investeringar, rörelsekapital och kundkrediter.

betänkandetI konstaterades problem och hinder för handel ochatt
investeringar förefaller relativt väl kända för marknadensvara
aktörer, berörda politiska myndigheter och organisationer.organ,

Östersjöhandelskommittén valde koncentrera sinaatt
överväganden och förslag till följande områden:

samverkan och kunskapsöverföring för höja administrativatt
kompetens
gränspassering
inforrnationsfrågor
vissa andra stödåtgärder.

Dessa frågor kom inta framskjuten plats vid det Sverigeatt en av
initierade handelsministennötet i Vilnius i juli 1998, och i
rekommendationerna från detta möte.
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problemanalyserDe redovisats i det föregående ligger tillsom
grund for beredningens förslag.

Beredningen understryker olika kategorier svenska företagatt
olika hindermöter och problem.typer Handels- ochav

importföretagen kan ha svårigheter hitta leverantörert.ex. att som
uppfyller kvalitetslcrav och har tillräcklig kännedom densom om
svenska marknaden. För små och medelstora exportinriktade
företag frågor rörande infonnation,är marlcnadskännedom,
förtroende för samarbetspartners, riskkapitalförsörjning, och
svårigheter orientera sig i regelverk och stödfonneratt storav
betydelse. De internationella exportföretagenstora kanske framför
allt upplever problem i myndighetskontakter och möjligen i
kontakter med internationella finansieringsorgan.

De hinder har redovisats i det föregående redan föremålärsom
för omfattande åtgärder, både inom samarbetsländerna själva, i
arbetet med EU-anpassning och inom för utvecklings-ramen
samarbetet.

Under beredningens diskussioner har önskemål framförts om
analys åtgärdernärmare från konkurrentländers sida. Aven av

tidsskäl har det inte varit möjligt genomföra någon sådanatt
analys.

Beredningen utgångspunkten för detnoterar att svenska stats-
stödda exportñnansieringssystemet svenska företagär skallatt
erbjudas villkor andra regeringar tillhandahåller tillsamma som
sina företag. Berörda myndigheter och bör kontinuerligtorgan
följa dessa frågor och vid behov föreslå förändringar i stödsystem
och regelverk. Till bilden hör Sverige aktivt och med betydandeatt
framgång arbetat internationellt för åstadkommaatt
konkurrensneutralitet vad gäller statsstödd exportfinansiering.

denI företagmån eller näringslivets organisationer kan
information konkurrenssnedvridandepresentera åtgärder frånom

andra länders sida eller förslag och idéer grundar sig påsom
konkurrentländers agerande föreslår beredningen regeringenatt

matchande insatser,överväger i form reviderade riktlinjerev. av
för berörda myndigheter.
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Beredningen samtidigt alla EU-länder bundnanoterar att är av
regler för statsstöd och statsstödd exportñnansiering, attsamma

inget EU-land veterligen har påannat avsatt sättresurser samma
och i utsträckning den svenska för särskildasamma som
näringslivsinsatser, inget EU-land veterligen har införtatt annat
någon direkt motsvarighet till den särskilda
exportkreditgarantiramen för Baltikum och Ryssland, attmen
andra EU-länder på betydligt aggressivt Sverigeett sätt änmer

använda bilateralasitt bistånd för främja sinaattsynes
näringslivsintressen, och också samtliga andra EU-att nästan
länder har återflöde Sverige från Phare- och Tacis-ett större än
programmen.

Beredningen föreslår regeringen högatt prioritet åtger
bevakning konkurrentländers verksamhet på näringslivsornrådetav
i regionen. Som resultat den vikt beredningen fäster vidett av
denna fråga bör särskild undersökning det stödgöras överen som
utgår i Finland, Danmark och Tyskland.

Vad gäller Ryssland beredningen f.n.EKNnoterar äratt stängt
för längre garantigivning både inom det ordinarie ochsystemet
inom den särskilda garantiramen. flestaDe Bem-unionsinstitut
Bemunionen sammanslutning exportkreditgarantiinstitutär en av
i olika länder behandlar inte ansökningar längre affärer, ävenom

vissa officielltinstitut EKN:s uppgårär öppna.om engagemang
detinom ordinarie till 1,2 miljard kronor och inom densystemet ca

särskilda garantiramen 800 miljoner kronor. Sannolikheten förca
skadereglering falli vissaär stor.

Efter svenska påstötningar överlämnades i slutet ettav mars
ryskt förslag till överenskommelse för ryskaen ramom
statsgarantier i vissa fall. Förslaget bygger på liknande
överenskommelser Ryssland ingått med andra länder.som
Beredningen har erfarit detta förslag f.n. inomatt övervägs
regeringskansliet.
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Åtgärder7 för små- och medelstora
företag

beredningensI direktiv markeras särskilda åtgärder skallatt
för främjaövervägas små- och medelstora företagsatt deltagande i

Östersjöhandeln. Beredningen har valt förslagatt gruppera om
dylika dessa åtgärder fyrai huvudrubriker, med utgångspunkt i
den redovisade problemanalysen infonnation- ochovan -
rådgivning, stöd till marknadssatsningar, kontaktskapande och
nätverksbyggande riskkapitalförsörjning.samt

Information7.1 och rådgivning

ÖstersjöhandelskommitténBeredningen erinrar bådeatt ochom
utredningen mindre företags marknadssatsningar harom
understrukit betydelsen svenska företag, och då inteatt minstav
små och medelstora företag, har tillgång till relevant information

regionens marknader och aktuella bestämmelser.om om
Beredningen välkomnar denna bakgrund regeringensmot

Östersjönsatsning på projektet Marknadsplats innefattarsom en
rad tjänster och stödformer potentiellt värde denistortav
inledande fasen små och medelstora företags satsningar iav
Östersjöregionen. ÖstersjönViktiga inslag i Marknadsplats är
lansering affárschansprojekt och småföretagsstöd, upprättandetav

fristående handelskontor i de baltiska ländernaav samt
Östersjöcentrumtillskapandet vid Exportrådet. Beredningenav

konstaterar faller väl inom föratt detprogrammet ramen
grundläggande syftet med anslaget för näringslivsutveckling.

Under beredningens diskussioner har det framkommit att
många företag saknasig överblick de olika instanseröveranser

kan förse dem med marknadsinforrnation, rådgivning, stödsom
avseende affársupplägg, finansiering, Genom inrättandetetc. av en
"focal point", dvs instans med uppgift tillhandahållaatten
och/eller kanalisera på företagens förfrågningar, kan enskildasvar
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Östersjöcentrumföretag besparas tid och möda. bör enligt
beredningens mening tjäna sådan "focal point".som en

Beredningen understryker vikten statliga påattav organ
området hög prioritet åt information till små och medelstorager
företag och sina uppgifter och stödmöjligheter.om

ÖstersjöcentrumBeredningen välkomnar beslutet skallatt även
förserviceorgan svenskautgöra handels- och importföretag.ett

Dessa företag spelar viktig roll i utvecklingen handeln inomen av
Östersjöregionen. Beredningen insatser för främjanoterar att att
samarbetsländers till Sverige har gjorts och inomexport görs

för utvecklingssamarbetet.ramen
Beredningen föreslår erhåller finansieringatt programmet ur

anslaget kommande budgetåräven olikasamt att programmets
delar kontinuerligt följs och till företagens behovupp anpassas
liksom till situationen på aktuellade marknaderna.

ÖstersjöhandelskommitténsBeredningen erinrar förslagom om
Östersjöornrådetskapa samlad svensk webbsida föratt meden

länkar till andra webbplatser och databaser. På svenskt initiativ
vid handelsministerrnötet i Vilnius i juliantogs 1998 en

rekommendation arbetet för realisera dettaett gemensamt attom
projekt.

Kommerskollegium har regeringens uppdrag fram denatt ta
svenska webb-sidan.

Beredningen understryker vikten detta projekt genomförsattav
skyndsamt.

7.2 Stöd till marknadssatsningar

Utredningen stöd till företagsmindre marknadssatsningar iom
Östersjöornrådet har föreslagit miljoner25 kronor tillatt avsätts ett
bidragssystem for finansiering konsultkostnader iexternaav
samband förberedelsermed för marlmadssatsningar.

Beredningen konstaterar utredningens förslag haratt samma
syften och viktiga likheter med det s.k. affárschansprojekt ärsom

Östersjöndel projektet marknadsplats och haren av som
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kostnadsberäknats till 10 15 miljoner kronor. Kostnaderna för de-
företagsindividuella projekten uppskattas till 100000 150000-
kronor företag och innefattar b1.a. bistånd medper
programupplägg på marknaden, val samarbetspartner och besökav
på marknaden inklusive konsultstöd.

Beredningen positivt på affärschansprojelctet ochser attanser
möjligheten bör hållas till förstärkningarÖppen iprogrammet,av
ljuset erfarenheter och företagens intresse.av

Beredningen med intresse Exportrådetnoterar nyligenett av
framlagt förslag till lånefacilitet för små och medelstora företag.
Beredningen föreslår regeringen stöd tillövervägeratt dyliken
facilitet med medel anslaget.ur

7.3 Kontaktskapande och

nätverksbyggande

ÖstersjönI projektet Marknadsplats ingår b1.a. stöd till
samverkansgrupper inom Exportrådet för t.ex. gemensamma
marknadsföringsaktiviteter.

Under beredningens överläggningar har framkommit småatt
och medelstora företag skulle välkomna och uppskatta förbättrade
möjligheter till stöd för kontaktskapande aktiviteter och mani-
festationer, mässdeltagande, delegationsresor,t.ex. genom
seminarier och erfarenhetsutbyte mellan företag. Särskild
hänvisning har gjorts till aktiviteter initieras och genomförssom av
regionala handelskammare.

Beredningens slutsats välplanerade ochär att utvaldanoga
dylika aktiviteter kan värde. Beredningen föreslårstort attvara av
medel anslaget för dylika ändamål.sätts Beslut stöd börur av om
fattas regeringen, efter yttrande från Sveriges Exportråd ochav
berörda ambassader/handelskontor. Regionala Exportcentra kan

lämpliga samordnare.vara
Beredningen föreslår regeringen inom denna medelsramatt

också skall kunna fatta beslut stöd till länsstyrelsers ochom
kommuners näringslivsinriktade samarbetsinitiativ. Förslag till
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Östersjörelaterade insatser i de tillväxtavtal länsstyrelsernasom
har fått i uppdrag bör särskilt uppmärksammasatt presentera i
detta sammanhang. Samordning och avstämning bör ske med
Sveriges Exportråd. Möjligheten till stöd till kompletterande
aktiviteter syftar till ökat utnyttjande Phare- ochsom av
Tacismedel bör särskilt uppmärksammas.

7.4 Riskkapitalforsörjning m.m.

Swedfunds verksamhet har traditionellt varit inriktad på
direktinvesteringar i form aktieinnehav i små och medelstoraav
företag.

Investeringarna sker i samarbete med svenska företag.
Swedfund har erhållit kapitaltillskott för verksamheten i Central-

Östeuropaoch med 165 miljoner kronor vilket medverkat till
investeringar i regionen på i storleksordningen 3-4 miljarder
lcronor. Swedfund bidrar därmed både till näringslivsutveckling
och till förstärkt svensk näringslivsnärvaro.en

Som led deti svenska stödet till denett ekonomiska
omvandlingen i Baltikum beslutade regeringen i början 1990-av
talet anslå medel till stabiliseringsfonder foratt de baltiska
ländernas valutor. När det visade sig sådana fonder inteatt var
behövliga, överfördes huvuddelen medlen ifråga 240 miljonerav
kronor till satsning på uppbyggnad fungerande finansiellaen av
sektorer i Baltikum. liknandeEn överföring men i betydligt
mindre skala hade tidigare gjorts vad gäller stöd till Polen.

Regeringens beslut 1995 innebar det baltiska bankstödetatt
skulle skötas dotterbolag till Swedfund, Swedfundett Financialav
Markets SFM. bolagetDet skulle dels lämna kapitaltillskott inya
form eller ägarlilmandeägar- kapital, dels förmedla teknisktav
bistånd. Bolaget har sedan dess på framgångsrikt och iett sätt -

samarbete med Världsbankennära och EBRD investerat i ett-
antal utvecklingsbara banker i Baltikum totalt 25-talett
transaktioner. harSFM därmed också aktivt medverkat till en
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nödvändig omstrukturering de finansiella sektorerna i ordnadeav
former.

SFM:s verksamhet har bidragit till stabilisera antalatt ett
livskraftiga finansinstitutioner i Baltikum, och den har banat vägen
för starkt ökad i Baltikumnärvaro från de svenskaen
affársbankemas sida, med åtföljande positiva konsekvenser för
näringslivssamarbetet mellan Sverige och Baltikum.

Beslut har fattats avveckla SFM:satt successivt.engagemang
Bedömningen har gjorts tillgångar minstatt denmotsvararsom
ursprungliga insatsen därmed kommer realiseras.att

Beredningen har erfarit frågan kapitaltillskottatt tillom
Swedfund för möjliggöra ytterligare riskkapitalsatsningaratt f.n. är
föremål för överväganden inom regeringskansliet. Beredningen

frågan användningennoterar detatt återilöde uppstårom av som
SFM:snär realiseras kommer komma dettaiattengagemang upp

sammanhang.
Beredningen inte beredd lämnaär något färdigt förslagatt i

frågan ytterligare medel för riskkapitalsatsningar viaom
Swedfund. Inom näringslivet finns delade meningar vilkenom
prioritet denna åtgärder bör ha. Beredningentyp vill docksom av

följande reflektionergöra stöd för regeringens överväganden.som
Utgångspunkten i marknadsekonomier det måste finnasär att

särskilda skäl för sig företagensistaten riskkapital-att engagera
försöijning. finnsInom EU idag tydlig tendens offentligaatten
medel i ökad utsträckning används for medverka till små ochatt att
medelstora företag får tillgång till riskkapital. Ett huvudskäl till
dessa satsningar företagen frågaiär ha särskildatt betydelseanses
i ansträngningama öka sysselsättningen. Påatt EU-nivå finansieras
åtgärderna såväl från den budgeten via EU:sgemensamma som
ñnansieringsinstitutioner.

Behovet främja framväxten privataatt småföretagav ärav
naturligtvis mycket i deavsevärt baltiska länderna,större Polen
och Ryssland inom EU. Det kan tillän och med hävdas denatt

utvecklade privatsektom i dessasvagt länder avgörandeär ett
hinder för snabbare Äventillväxt och högre sysselsättning. om
viktiga strukturförändringar på- verkar näringslivets villkorsom
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redan har genomförts i Baltikum och Polen återstår mycket att
för få till ståndgöra, fungerandet.ex. riskkapitalförsörjning.att en

På detta område kommer betydandei grad beroendeattman vara
stöd utifrån, från såväl näringsliv bilaterala ochav som

multilaterala finansiärer. Till bilden hör också svenskaatt
investeringar ökat kraftigt både till de baltiska länderna och till
Polen och i synnerhet Polen framstår klartatt attraktivtettsom
land för utländska företag.

De insatser Sverige hittills gjort via Swedfund har väglettssom
allmänt biståndspolitisktett motiv. Detta motiv enligtvägerav

beredningens mening idag mindre En eventuell avsättningtungt.
medel för detta ändamål bör i stället grundas påav att

riskkapitalstöd strategiskt särskilt värdefullär insats för etten
förstärkt samarbete mellan och näringsliv med speciellstat
betydelse för de små och medelstora företagen. kanDet dessutom

s.k. win-win-effekt främja både svenskaattge en genom
näringslivsintressen och angelägen utveckling företags-en av
sektorn i samarbetsländema.

Som tidigare beredningennämnts inte bereddär lämnaatt ett
färdigt förslag på denna punkt. Ett antal frågor måste bli föremål
för fortsatta överväganden, bl.a. det faktum EKN:satt
investeringsgarantisystem f.n. föremål förär Skallöversyn.
ytterligare riskkapitalsatsningar det också viktigtgöras är att
konstatera det måste sig betydande belopp,att röra harom som
alternativa användningar. Erfarenheterna från andra nordiska
länder, kanske särskilt Danmark, bör beaktas.

beredningensI diskussion har tankar framförts delaattom upp
Swedfund i två bolag, med inriktning på u-länder och medett ett

Östersjöområdet.inriktning på utredningEn skulle kunna titta på
Östmöjligheten Swedfund skulle kunnaatt ett få bredareett

mandat för främja utvecklingsprojektatt ochgemensamma
demonstrationsprojekt mellan svenska och ryska/polska/baltiska
företag.

Beredningen föreslår dessa frågor blir föremål för fortsattaatt
överväganden inom regeringskansliet, formi särskildev. av en
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utredning, riskkapitalförslagetäven i utredningensamt att om
mindre företags marknadssatsningar beaktas i sammanhanget.

8 Aktiv proj ektutveckling
I enlighet med sina direktiv har beredningen analyserat behovet av
stöd inför deltagande i och tillskapande projekt och samordningav

och kompetens i detta sammanhang.av resurser
Under beredningens diskussioner har framkommit starktett

intresse för utökad kapacitet och utökade möjligheter till
samarbete mellan statliga och svenska företag för attorgan

Östersjöregionentillsammans utveckla projekt i intresse förav
svenskt näringsliv.

Uppgiften kan definieras tillsammans utvecklaattsom
affärsmöjligheter bl.a. på systematiskt fångaatt ett sättgenom upp
och utvärdera projektidéer, förbättra samverkan mellanatt svenska
aktörer, for koordinerade kontakter medatt svenska ochsvara
internationella finansieringsorgan och med EU, foratt svara
samlad och uthållig bearbetning, och för kontakter medatt svara
myndigheter i samarbetsländer och med EU-organ. En viktig
uppgift bereda för och etableravägen erforderligaattvore
kontakter på regeringsnivä.

faktumDet många de projekt finansierasatt EU ochav som av
internationella ñnansieringsorgan i praktiken beslutas i de berörda
länderna understryker vikten prioritet lokal ektbevakningprojav

handelskontor och ambassader.av
Beredningen förordar verksamheten förstai hand inriktasatt

specifika projekt väljs i samråd.mot Vägledning vidutsom
projekturval bör sökas framför allt hos berörda företag och i
kontakter med samarbetsländema i existerandeäven t.ex.men

på vattenområdet, inom Baltic Ring-projektetprogram
energiområdet och inom det s.k. Northern Dimension-initiativet.
Projekt kan underlätta för Sverige uppfylla åtaganden iattsom
Kyoto-protokollet bör särskild uppmärksamhet.ägnas Kontakter
med samarbetsländer, EU-organ och internationella
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finansieringsorgan i synnerhet EBRD och EIB kan också ge
Ävenprojektidéer värda bearbeta. bearbetningatt mindreav

projekt levereras företag kan givetvis komma i fråga.storasom av
Vid urval projekt för bearbetning bör möjligheterna till stödav

for vissa projektförberedande och projektunderstödjande
aktiviteter uppmärksammas. Särskild uppmärksamhet bör ägnas
insatser till yrkesinriktad utbildning via Sida eller på sätt.annat
Möjligheterna till samverkan med inom den kommunalaorgan
sektorn där det finns goda möjligheter kombineraatt
driftserfarenhet och driftkunnande med leveranser från svenska
företag bör också uppmärksammas. Beredningen EIBnoterar att
särskild pekat på möjligheten till finansieringar där lån från
banken kombineras med svensk gåva

Vad gäller finansieiingsaspekter understryker beredningen att
det företagens behov och företagensär önskemål agerande frånom

sida avgörande, inomstatens är för internationellasom ramen
åtaganden och statsfinansiella överväganden. EKN och SEK spelar

central roll härvidlag för statsstödden som organ
exportfinansiering med tillgång till erforderlig expertis. Både EKN
och SEK har dessutom erfarenhet verksamhet inomstor av
Östersjöorrirådet, bl.a. inom den särskilda exportkredit-
garantiramen.

Samtidigt understryker beredningen vikten utvecklaatt:av
samarbete/samfinansiering med internationella ñnansieringsorgan.
Dylikt samarbete, redan pågår med speciellt Världsbankensom
och EBRD, utvidgar antalet kombinationsmöjligheter och ger
underlag för finansiering projekt. Enligt beredningensstörreav

finnsmening skäl uppmärksamhetägna möjligheten tillatt mer
projekt med Europeiska investeringsbanken,gemensamma som

dessutomhar mycket finansiella ochstora görresurser som
särskilda satsningar i kandidatländema. En institutionannan som
särskilt markerat intresse samarbeta med Sverigeatt ärav
Internationella finansieringsbolaget IFC, Världsbankensärsom
privatsektorarm. IFC har lång och kvalificerad erfarenhet av
riskkapitalsatsningar i svåra investeringsmiljöer.
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Enligt beredningens mening det också särskiltär viktigt ökaatt
kunskapen de nordiska finansinstitutionema och derasom
verksamheter hos det svenska näringslivet. Institutionema är
välkända bland storföretagen och vissa specialinriktade företag,

på miljöområdet, knappastt.ex. tillräckligt bland medelstoramen
och mindre företag. Eftersom NIB normalt tillämpar förenklade
upphandlingsförfaranden samarbeteär med NIB braen
"inkörsport" för låntagare inte har erfarenhetstorsom av
internationella projekt.

Ytterligare möjlig åtgärd svenskaär s.k.att upprättaen
trustfonder i de nordiska institutionerna för svenska företag och
konsulter. Andra nordiska länder Danmark och Finland har redan
gjort detta. Sverige har också liknande fonder i Världsbankent.ex.
och EBRD. Medel från sådana fonder kan föranvändas förstudier
och affärsplaner, stöd för svensknärvaro förstaexpertis iav
driftsfasen Generellt kan sådana fonderetc. sett även ettvara
effektivt stöd för den svenska konsultnäringen. Beredningen
föreslår regeringen inrättandet dylikatt överväger trustfond iav en
första hand Nopef.inom

Beredningen vill erinra den finansiella sektorns betydelseom
för Östersjöregionenutvecklingen handel och investeringar iav
och Sverige och Stockholm haratt stark ställning på dettaom en
område. Projektet Finansplats Stockholm har behandlats im.m.

från länsstyrelsen i Stockholm mfl.rapport med förslag till
tillväxtavtal för Stockholms län.

Beredningen föreslår regeringen etablerar plattform föratt en
samarbete mellan och näringsliv projektutvecklingstat iom
Östersjöregionen, och UD:s projektexportsekretariatatt iges
uppgift för verksamheten. Medel anslagetatt bör avsättassvara ur
för möjliggöra erforderlig resurstörstärlcningaratt vid sekretariatet.

Beredningen föreslår Projektexportsekretariatetatt iges
uppdrag för projektsamverkansgruppatt med deltagandesvara en

bl.a. EKN SEK, Exportrådet och Sida och berörda företagav av,ad hoc.
Beredningen föreslår också medel anslaget föratt ur reserveras

finansiering vissa projektförberedande och projekt-av
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understödjande aktiviteter. Beslut dylika insatser fattasom av
regeringen på basis förslag från projektexportselcretariatet efterav
diskussion i samverkansgruppen.

Beredningen många skäl talar föratt kontakternärmareanser
mellan Sverige och Finland i arbetet med utveckla projektatt av

Östersjöregionen.intresse inomgemensamt Detta gäller t.ex.
projektförslag diskuterats inom for den s.k. Nordligasom ramen
dimensionen och kan drivas under de finska och svenskasom
ordförandeskapen inom EU. Beredningen vill särskilt peka på
möjligheten svensk-finsktett agerande i dessagemensamtav
frågor EU-organen i Bryssel.gentemot

9 Miljö- och energiprojekt
Sverige har starkt intresse miljöförbättrandeett investeringarattav

Östersjön.kommer till stånd i länderna på andra sidan Dels har vi
Östersjöområdet.egenintresse och luftett irent vatten Delsav ren

finns ekonomiska, sociala, allmänpolitiska och hälsopolitiska
intressen bistå samarbetsländema på dettaatt område. Dels finns
klimatpolitiska skäl bidra till utvecklingen effektivareatt av
energisystem. Dels måste de länder kandiderar till EU-som
medlemskap omfattande investeringargöra i miljöförbättrande
åtgärder för klara medlemskapets krav,att vilket svensktär ett
intresse i sig gör.att man

Goda möjligheter finns för svenska företag medverka dessaiatt
investeringar, har bedömts bli mycket omfattande.som

Beredningen erinrar omfattande svenska insatser harattom
gjorts och dettapå område,görs särskilt på grundval det s.k.av
Åtgärdsprogrammet Östersjön.för Flera projektstörre
genomfördes tidigt i Polen BITS/Sida. Sida har därutöverav
delfinansierat sju och avloppsreningsprojektstörre ochvatten- ett
avfallsprojekt i de baltiska länderna. Beredning radav en

Ävenytterligare insatser detta slag pågår. insatser relaterade tillav
jordbruk och fartygsavfall ingår.
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Större fjärrvärmerelaterade investeringar via Sida och
Världsbanken har genomförts i Estland och förbereds i Lettland
och Litauen. Energimyndigheten för det särskilda klimat-ansvarar
relaterade samarbetsprogrammet. Programmet omfattar 70-talett
projekt inriktade bl.a. på energieffektivisering och förnybara
bränslen.

I budgetpropositionen för 1999 kommunala ochattanges
statliga infiastrrukturinvesteringar liksom hittills i första hand bör
hanteras Sida.av

Beredningen Sida på regeringens uppdragnoterar att högger
prioritet åt miljörelaterade projekt i utvecklingssamarbetet och
utnyttjar den svenska resursbasen i genomförande projekten.av
Beredningen understryker vikten så sker framöver.att ävenav

Existerande svenska och instrument skapar såledesprogram
intressanta möjligheter för delar det svenska näringslivet. Denav
ökning EU:s investeringsmedel på området skerav som nu ger
andra möjligheter med potential.ännu Detstörre angelägetären

svenska insatser i sådant internationelltatt sammanhang därettses
Flzs och EU centrala aktörer.är Den inriktning på
projektbearbetning beredningen tidigare förordat har härsom en
given plats, liksom förnyade ansträngningar stimulera svenskaatt
företag prioritera medverkan Phare-i Tacis-finansieradeochatt
projekt..

En viktig utveckling våri omvärld beredningen särskilt villsom
lyfta fram genomförandet det s.k.är Kyotoprotokollet. Deav
mekanismer där anvisas betydande intresseär iettsom ettav
östersj öperspektiv. första förutsättningEn regeringen tecknarär att
avtal med berörda länder. Energimyndigheten har särskiltett

på detta område. Klimataspekter aktuella iär ävenansvar
utvecklingssamarbetet via Sida.

Beredningen framförvill allt betona vikten Sverige följerattav
detta arbete och så långt möjligt de möjlighetertarnoga vara

här tillsig strategiska ochöppnar banbrytande insatser.som
ÖstersjöregionenSveriges ambition energisituationen iatt i ettse

helhetsperspektiv särskild betydelse dettaär i sammanhang.av
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Under beredningens diskussioner har två problem på miljö- och
energiområdet från främjandesynpunkt särskilt lyftssett fram.- -
För det första har det framhållits svensk industri besitteratt en
spetskompetens på vissa miljö- och energirelaterade områden som
i dag inte fullt till i Östersjöregionen.ut tas Det handlar alltsåvara

vissa insatsområden, inteatt minst med anknytning tillom
luftmiljöproblem, hittills inte ingått i och klimatsamarbetet.öst-
Referenser har bl.a. gjorts till de omfattande miljöinvestexingama i

Tyskland skulle kunnaöstra intresse studera iatt ävensom vara av
Östersjöperspektiv.vidareett

För det andra har det också liksom många gånger tidigare- -
svenska företag alltför liteni utsträckningnoterats att har fått order

i internationell upphandling via IFI:s och EU. Detta utgör ett
betydande i läge avsevärda investeringsmedelorosmoment ett när
kommer ställas till förfogande förEUatt utnyttjande iav
kandidatländema.

Beredningen vill erinra grundläggande tanke bakom detom en
aktuella anslaget för näringslivsutveckling det skall byggaattnu -

på additionalitet. Användningen bör tillföra något kvalitativt nytt
inte skulle kommit till stånd tillgång till just dessa medel.utansom

Mot den bakgrunden det sig naturligt anslaget på miljö- ochter att
energiområdet förstai hand används till ämnesmässigt vidgaatt
fältet för möjliga svenska insatser detän göraattsnarare mer av

redan En kompletterandegörs. möjlighet utifrånsom attvore
efterfrågan i samarbetsländema och konkurrensneutral
upphandling i Sverige finansiera mindre demonstrationsprojekt av
utvecklingskaraktär enligt det etablerats bl.a. detmönster i viasom
Östersjömiljard initieradeI fjärrvärmeprogrammet i Lettland.

Beredningen föreslår följande principer tjänaratt som
vägledning för det fortsatta arbetet.

Åtgärderna bör utifrån Agenda Zl-perspektiv bidra tillett en-
Östersjöregionenförbättrad miljösituation i och/eller bidra till

utveckling effektivare energisystem iett regionen;av
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Anslaget bör främst utnyttjas för de delar det svenskaatt av
näringslivets kompetens- och resursprofil tilltas ärvara som
relevanta utifrån problembilden i regionen hittills intemen
varit aktuella i och klimatsamarbetet.öst-

Åtgärderna skall väl förberedda, kostnadseffektiva ochvara
präglas miljömässig och finansiell uthållighet.av

Åtgärderna skall främja, inte försvaga eller komplicera,
omvandlingsprocessen i samarbetsländerna.

Åtgärderna skall samordnas med andra finansiärers
verksamhet, särskilt IFI:s och EU, så långt möjligt främjasamt
det svenska näringslivets möjligheter i internationell
upphandling.

Åtgärderna skall inte snedvrida konkurrensen i Sverige. Stöd
till investeringar skall inte bidrag till enskiltettges som
företag i Sverige till myndighet i samarbetsland förutan
utnyttjande svenskt näringsliv i projektet.av

Översubvention skall undvikas. Ekonomiskt lönsamma och
finansiellt bärkraftiga projekt bör således normalt inte
finansieras på gåvobasis med kommersiella krediter.utan

Parallella kanaler för finansiering likartade projekt påav men
olika villkor skall undvikas. Anslaget skall komplettera, inte
konkurrera med, de verksamheter Sida respektivesom
Energimyndigheten redan arbetar med.

Beredningen föreslår således medel anslaget föratt ur reserveras
miljö- och energirelaterade projekt enligt de principer som
redovisats ovan.

Beredningen har erfarit frågan ytterligare bidrag tillatt denom
polska ekofonden inom Sida. Beredningenövervägs positivt påser

sådant bidrag.ett
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Beredningen konstaterar samrådet mellan olika svenskaatt
aktörer det gäller insatser inom miljö- ochnär energiområdet inte
alltid fungerat tillfredsställande. Beredningen föreslår därför att en

samrådsgrupp tillkallas under ledningUD:s medpermanent
för berörda departement, Sida, Naturvårdsverket,representanter

Statens Energimyndighet, EKN, AB SEK och Sveriges Exportråd
med möjlighet till deltagande berörda företag. Arbetet isamt av

denna måste samordnas med arbetet den föreslagnaigrupp ovan
projektsamverkansgruppen och med andra befintliga sarnråds-
grupper.

10 IT-satsningar
informationsteknologiNy skapar mycket möjligheterstora att

underlätta informationstillgång för näringslivet i hela
Östersjöregionen, och kan bidra till snabb utvecklingen av
relationer och samarbetsprojekt.

Beredningen har redan erinrat det vid handelsministennötetom
i Vilnius initierade projektet webb-sida.om en gemensam
Beredningen vill härutöver särskilderinra det s.k. SME-linkom
projektet syftar till förse små och medelstora företag medattsom
kvalificerad information inom antal fackområden. Projektet harett
realiserats med omfattande frånstöd och AliceKnut Wallenbergs
Stiftelse. Vidare erinrar beredningen IT-projekt bedrivsom som av
Östersjöinstitutet i Karlskrona, och de IT-projekt initieratsom som
med finansiering anslaget för samarbete och utveckling är 1997.ur

Beredningen regeringen bör initiativ tillatt taanser en
Östersjöinriktning.sammanställning pågående IT-projekt medav

dylikEn sammanställning bör ligga till grund för överväganden
initiativ på området.om nya

Beredningen allmänt det svenskt intressenoterar sett äratt ett
ÖstersjöornrådetIT-utvecklingen i fortskrider och påskyndas.att

IT-branschen kännetecknas stark tillväxt. Svenska IT-företagav
elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 325omsatta
miljarder kronor år 1996. liggerSverige dessutom i världstopp när
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det gäller telefoni, Intemet-trafik, mobiltelefoni och innehav av
persondatorer.

Beredningen regeringen böratt positivt på fortsattaanser se
samarbetsprojekt stöder IT-utvecklingen i regionen.som
Erfarenheterna från projektet Baltic Sea IT Fund bör därvid
beaktas.

Beredningen erinrar i sammanhanget vikten utbyggnadom av
IT-infrastrukturen för data- och teletrafik mellan Sverige ochav

Östersjöländer.andra Beredningen utgår från dessa frågoratt
behandlas i utredningen informations- och kommunikations-om
teknisk infrastruktur kommer avlämna sitt betänkandeatt isom
juni 1999.

ll Internationella kurser

Sida bedriver omfattande verksamhet med internationellaen
kurser, i enlighet med det koncept tillämpades under många årsom

Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbeteav
BITS. Kurserna har till del inriktning på sektorer ären en sorn av
klart intresse för svenskt näringsliv och de uppskattadeär av
företagen i och med de skapar kunskapatt och intresse förom
svenska lösningar hos eller kommer bliär viktigaattpersoner som
beslutsfattare i sina hemländer.

Beredningen det långsiktigtär näringslivsintresseatt ettanser
den internationella kursverksamhetenatt Sida utvidgas ochgenom

förstärks.
Beredningen föreslår Sida får i uppdrag iatt samråd medatt

svenska näringslivsorganisationer och företag fram ochta svara
för offensivt kursprogram inomett sektorer särskilt intresse förav
svenska företag.
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Stipendier12

Svenska fickinstitutet i april 1997 i uppdrag regeringen attav
administrera det s.k. Visby-programmet. Programmet avser
forskning, forskarutbildning och utbildning på masternivå. Stöd
kan utgå dels till forskningsprojekt och nätverk, dels som
individuella stipendier. I princip riktar sig tillprogrammet
universitet och högskolor, efter beslut regeringen vårenettmen av
1998 kan också samarbete eller utbyte mellan å sidanena
läroanstalter, å andra sidan näringsliv, offentlig förvaltning och
kultur- och infonnationssektom innefattas.

Visby-programmet finansieras anslaget för samarbete ochur
utveckling med 120 miljoner kronor för treårsperioden 1997-07-01

2000-06-30.-
kontaktI med Svenska institutet har beredningen erfarit att

finansiering Visby-programmet kan tryggad under hela årav anses
2000, med medel redan har anslagits.som

Östersjö-Svenska institutet administrerar också de s.k.
stipendiema. Detta riktar sig till studerande, lärare ochprogram
administrativ personal inom områden akademisk grund och
påbyggnadsutbildning vuxenutbildning, inkl. folkbildningsamt
och arbetsmarknadsutbildning. Programmet omfattar enbart
individuella stipendier. Medlen skall till 60 till svenskarprocent

Östersjöländema.för studier i
Östersjöstipendiema finansieras med medel från dåvarande

Arbetsmarknads-, Utrikes- och Utbildningsdepartementet i
proportionerna 80/ 10/ 10. Totalt anvisades miljoner100 kronor.

Svenska institutet har understrukit den betydelsenstora attav
redan hösten få beslut1999 säkrar finansiering de tvåsom av

fortsättning efter år 2000.programmens
Östersjö-Beredningen Visby-stipendiema ochattanser

stipendiema värde för utveckla långsiktigaär relationerstort attav
Östersjön.mellan Sverige och länderna på andra sidan

Mot bakgrund den allmänna inriktning för anslagetav som
regeringen har fastställt det emellertid beredningens slutsatsär att
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frågan fortsatt finansiering stipendieverksamheten förstaiom av
hand bör lösas på sätt.annat

13 Allmän Sverige-närvaro m.m.

ÖstersjöregionenAnslaget för samarbete och utveckling i har
utnyttjats till flera insatser syftat till förstärka kulturellaattsom
förbindelser och den allmänna svenska på andra sidannärvaron
Östersjön, insatserna inte hafttrots att direkten
näringslivsanknytning.

Av de riktlinjer regeringen har lagt fast för anslaget följersom
enligt beredningens mening finansiering dylika insatser böratt av
undvikas.

14 Beredningsordning och
administration

Beredningen förordar den inom UD:s enhet föratt Central-grupp
Östeuropaoch har för bl.a. utvecklingssamarbetetansvaretsom nu

Östeuropamed Central- och också får för ärendenansvaret
rörande anslaget för samarbete och utveckling och anslaget för

Östersjöregionen.näringslivsutveckling i Beredningen erinrar
samtidigt bör delegerasträvan beslutatt attom en vara om
enskilda insatser till statliga myndigheter eller andra statsstödda

i enlighet med beslut myndighetsansvar för särskildaorgan, om
program.

Beredningen föreslår också i syfte bl.a. förbättraatt-
koordinationen med insatser inom utvecklingssamarbetet- detatt
statsråd har for utrikeshandel alltid före-ansvaret ärsom m.m.
dragande vid regeringssammanträden i ärenden insatserom som
finansieras anslagen, givetvis efter sedvanligur gemensam
beredning med andra departement.



Statens offentliga utredningar 1999

Kronologisk förteckning

förmånsrättsreglerNya Bilagor.Ju. 32 Utvecklingssamarbete+ pårättsomrádet.Ju.. .Steriliseringsüågani Sverige1935-1975. 33.Bo Betala Särskildaboendeformuförrätt.tryggt-Ekonomiskersättning. äldre avgifterföråldre-ochhandikappomsorg.samt
Yrkesñsketskonkurrenssituation.Jo. S
God forskningen.sedi U. 34.Svensktmedborgarskap.Ku.
Effektiva ochmiljölösningar.N.värme- 35.Fastighetsmäklamänmdeneffektivaretillsyn.Fi.-Östersjöområdet.EffektivareTotalförsvarsstödi fö. 36.Likvidation aktiebolag.Ju.av
Märkväl Fi. 37.Underrättelsetjänsten fö.översyn.en-Invandrarskapochmedborgarskap. 38.Följdleveranseri sambandmedexportavDemokratiutredningensskriftserie.Ju. gsmateici.UD.

slaktaO fåri GudsAtt Omreligionsfrihet 39.Vuxenutbildningförett alla Andraåretmednamn.. ochdemokrati.Demokratiutredningensskriftserie. Kunskapslyñet.U.
Ju. 40.Demokratini denoffentligasektornsförändring.
Rasism.nynazism främlingskap.och Demokratiutredningensskriñserie.Ju.
Demokratiutredningens Åtgårdsför-skriftserie.Ju. 41 Bevaradokumentárfilmenskulturarv..demokratinBör avnationaliseras slag förslagtill fördokumentärfilmsamt ettcentrum. Demokratiutredningensslciftserie.Ju. och filmvårdscentral.Ku.en

53Elektroniskdemokrati.Demuiuatiuuedningens luftfartslag.42.Ny N.
skriñserie.Ju. Oberoende,43. ägandeochtillsyni revisions-

.r Etikochdemokratiskstatskonst. verksamhet.Ju.
ÖppenDemokratiutredningensskriñserie.Ju. 44 elmarlcnad.N..Denframtidakommersiellalokalmdion.Ku. Slutförvaring45. kärnavfall.Kommunernaochav

Nytt förprövning hyres-och platsvalsprocessen.system M.av
Ökadearrendemål.Ju. 46. socialbidrag. studie inkomsterEn ochomÖkadrättssäkerheti asylärenden.UD. socialbidragåren1990till 1996.

GarantipensionochBosättningstilläggför 47.MervärdesskattFrivilligskattskyldighet.Fi.personer -föddaår eller1937 tidigare. 48.lära Estonia. andradelrapportenDen ochav
Frågor. till detindustriellasamhallet.Ku. slutredovisning.N.
Artikel i EG:svanrmärkesdirektiv.7 49.Invandrare företagare.Ku.somÄndringari vauunarkeslagen.Ju. 50.skyddsjaktpå M.varg.20.Sverigeochjudamastillgångar.UD. Smittskydd,samhälleochindivid.DelA+B..Lindqvistsnia nio utvecklabemötandetvägar 52.Inkomstprövningbostadstilläggtill pensionärer.att av-. funktionshinder.med S.avpersoner

2h Denskyddadeprovinsen.En demokratins Ekonomiskessä 53. brottslighetochsekretess.Ju.om.värdeochvärdighet.Demokratiutredningerts 54. tullag.Fi.Ennyskriñserie.Ju. 55.Konvergensochförändring.Samordningav23.Utveckling mänskliga i arbetslivet. lagstiftningenförmedie-ochtelesektorema.Ku.av resurser
Förslagtill inriktning mål inom3 EGzs 56.Globaliseringenochdemokratin.avnya
strukturfonder.N. Demuluatiutredningensskriftserie.Ju.

24.EG:sstrukturstöd. organisationNy förde Rikstrafiken57. En myndighet.N.geogra- ny-fisktavgränsadestrukturfondsprogrammen.N. 58.Loser demokratinsproblem
25.samerna ursprungsfolki Sverige. Demokratiutredningensett skriftserie.Ju.-hQInförsel beskattade Fi. 59.Begränsadfastighetsskatt.Fi.av varor..27.Delta Utredningen deltidsarbete,tillfälliga 60.Kundvanligaretaxi.N.om-jobbocharbetslöshetsersättningen.N. Brottsförebyggandearbetei landetskommuner.Ju..28.Kontantmetodförsmåföretagare.F 62.Bilen,miljönochsäkerhetenFi.
29.Internationellkonflikthantering förberedasig 63. läraochAtt leda Enlärarutbildningförsamverkanatt- -tillsammans.Fö. ochutveckling.U.
30.YttrandefrihetenochkonkurrensenFörslagtill 64.Representativdemokrati.Deumlu.uiuudningens-mediekoncentrationslag.Ku. skriftserie.Ju.mm.
3l. Tillsyn advokateröver Ju.mm.



Statens offentliga utredningar 1999

Kronologisk förteckning

65.Barnombudsmannenföreträdareförbarnoch 90.Narkotikastatistik.Omsamhälletsbehovav-ungdomar. information narkotikautveckling.om66.Godvårdpålikavillkor styrning 91.En jämställdhetslagen.statens N.översynom av av-halso-ochsjukvården bilagor.2 S.+ 92.Premiärförpersonval.JuKÃRNAVFALL67. metodplats 93.Det folkstyret.ForskarvolymVI.unga- - -miljökonsekvens.KASAMsyttrande SKBsöver DemokratiutredninJu.
FUB-program98.M. 94.Förmånerochökadelevnadskostnader.Fi.

68.Brandkatastrofeni Göteborg 95.Småskaligelproduktion mätningochsamt
DrabbadeMedierMyndigheter.Ku. debitering elförbrukning.N.av69.Individenocharbetslivet. påPerspektivdet 96.Statistik-reformen.Utvärderingochförslagtill
samtidaarbetslivetkringsekelskiftet2000.N. utveckling.Bilaga:Uppsatserskrivnaför

70.Genteltnilamnnden.U. utvärderingenreformen.Ju.av7l Oseriösabostadsñsrmedlare. 97.Socialtjänstiutveckling..72.Boendesocialaeffekter konkurseroch Del ochA B Bilagor.av -rekonstruktionerbostadsrättsföreningaroch 98.Likvärdigavillkor U.- Översynegnahem.S. 99. stiftelsenförinternationellav73.Handikappombudsmannensframtida rapporteringläkemedelsbiverkningar.avförutsättningarocharbetsuppgifter. 100.Bibeln texterna.-74.Demokratinochdet basta. Gamla Volymgemensamma testamentet
Demokratiutredningensslcifiserie.Ju. Gamla ll. Volymtestamentet

75.Rättplatsförvindltrañen.Dell ochDel2.M. Tilläggtill Gamla Deapokryfatestamentet.
76.Maktdelning.Forskarvolym ellerdeuterokanoniskaslcriñemaVolym3.

Demoloatiutredningen.Ju. Nya Volym4.Ku.testamentet.
Demokratiteori77. ochmedborgarskap.Forskar- 101.Olydigamedborgare. flyktinggömmareOm
volymIl. Demokratiuuedningen.Ju. ochdjurrättsaktivister.

78.Jordbrukochmiljönytta miljöprogramför Demokratiutredningensnytt skriftserie.Ju.-jordbmketJo. 102.Ansvarsfördelningförinternationellaprogram79.Kållskattpåutdelningochroyaltytill begränsat påutbildnings-ochungdomsområdet.U.
skattskyldiga.Fi. 103.Regionrefonnpåförsök förstastegenmot-80.Demokratiopirtioner. regionalsarnhallsorganisation.Ju.ennyDemokratiutredningensskriftserie.Ju. 104.Nyasamboregler.Ju.

8 Förhandlingl till hyresgastorganisation.105.Skatt Tull ExekutionNormerförbehandling. - - -Ju. personuppgifter.Fi.av
82.Vårdslöskreditgivning sekretessi banker 106.Konsumenternasamt ochlT- utredning datorer,en omFi. handelochmarknadsföring.Fi.m.m.
83.GlobaliseringForskarvolymIX.Demokrati- 107. målNya 3förutveckling mänskligaav resurserutredningen.Ju. i arbetslivet.N.

Civilsamhallet84. ForskarvolymVIII. 108.Handläggningungdomsmål utvärderingav en av-Demokratiutredningeu.Ju. 1995årsungdomsmålsreform.Ju.
85.Bredbandförtillväxti helalandet. 109.Behandlingpersonuppgifterinomsocialtjänsten.avNäringsgregional-ochvälñrdspolitiska S

aspekterpåIT-inñasttukturen.N. l 10.Ledandeforskningförsäkerhetsskull.Fö.-86.PC:n död längeleveår PcznNyamöjligheter l l l sökakostnadseffektivaAtt lösningarinom- .förSverige. klimatområdet.N.
En fån hear-ingenEfterPC:n"anordnadrapport 112.Civilsarnhället demokratinssom arena.IT-kommissionenjuni 1999.N. Någrakritiskareflektioner.av

87.Vagnbolagförjarnvägen.N. Demokratiutredningensskriftserie.Ju.
88.Granskningskommissionensbetänkandeianledning l l3. Medborgarnaserfarenheter.ForskarvolymV.

Brottsutredningeneftermordet statsminister Demokratiutredningen.av Ju.
OlofPalme.Ju. IM. Mat medicin.som89.statsbidragtill handikapporganisationer. l 15.Handelmed i konkurrens.N.gas



offentliga utredningarStatens 1999

Kronologisk förteckning

regionalasamhållsorganisationen116.Den i vissa
europeiskastater.
Enöversättningi urval antologinTheav
IntermediateLevelofGovernmentinEuropean
States.complexity democracyJu.versus

i demokratins Forskarvolym117.IT tjänst. Vll.
Demokratiutredningen.Ju.

118.Kommunaluppdragsverksamhetinom
kollektivtrafikenutvärderingav-törsöksverksamheten.Ju.

19.Utvärderingenl KY.U.av
Från120. till transplantationfrånarten enannan-djurtill matmiska.
Avkorporativisering12 ochlobbyism.
Forskan/olymXlll. Demokratiuuedningen.Ju.

Kvalificerad122.KY yrkesutbildning.U.-Mötesplatsfördesign123. ochkonsthantverk.Ku.
124.Konsumentprisindex.Ju.

Östersjöregionen.Näringslivsutveckling125. i UD.



Statens offentliga utredningar 1999

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Premiärförpersonval.92
Det Folkstyret.ForskarvolymV1.ungaNyatörmånsråttsreglerBilagor.1+ Demokratiurredningen.93lnvandrarskapochmedborgarskap.Demokrati- Statistikrefonnen.Utvärderingochförslagtillutredningensskriftserie.8 -utveckling.Bilaga:Uppsatserskrivnaförutvärderingenslakta tärAtt i Guds Omreligionsfrihetett ochnamn. reformen.96avdemokrati.Demokratiunedningensskriñserie.9 Olydigamedborgare.OmflyktinggömmareRasism,nynazismochfrämlingskap. och urrättsalttivister.Deuiukmtiuuedningensskriftserie.10 Demokratiutredningensskriftserie.101Bördemokratinavnationaliseras Regionrefonnförsök förstastegenmotDemokratiutredningensskriftserie.1 1 -regionalsamhallsorganisation.103ennyElektroniskdemokrati.Demolcratiutredningens Nyasarnboregler.104skriftserie.12
Handläggningungdomsmål-enutvärdering 1995årsavEtikochdemokratisk avstatskonst. ungdomsmålsrefonn.l08Demokratiutredningensskriñserie.13 Civilsamhället demokratins Någrakritiskasom arena.Nytt förprövning hyres-ochsystem arrendemâl.15av reflektioner.Demokratiunedningensslaiñserie.1 12Artikel7i EG:svammärkesdirektiv. Medborgarnaserfarenheter.ForskarvolymV.Ändringari varurnärkeslagen.19 Demokratiutredningen.131skyddadeDen provinsen.En demokratinsessäom Denregionalasamhallsorganisationeni vissaeuropeiskavärdeochvärdighet.Demokratiutredningensskriñserie Enöversättningi urval antologinThestater.22 av
lntennediate ofLevel GovernmentEuropeanStates.Tillsyn advokater 31över mm. complexity democracy.1 16versusUtvecklingssamarbeteråttsområdet.32 IT i demokratinstjänst.ForskarvolymVll.Likvidation aktiebolag.36av Demokratiutredningen.1 17Demokratini denoffentligasektornsförändring. KommunaluppdragsverksamhetinomkollektivtrafikenDemoiuatiuueduingensskriftserie.40 utvärderingforsöksverksamheten.118avC " ägandeochtillsyni misionsverksamhet. -43, Avkorporativiseringlobbyism.och ForskarvolymXIII.Ekonomiskbrottslighetochsekretess.S3 Demokratiutredningen.121Globaliseringenochdemokratin. Konsumentprisindex.124Demokratiutredningensskriñserie.56

Löserjuridikendemokratinsproblem UtrikesdepartementetDemokratiutredningensskriftserie.58 Ökadrättssäkerheti asylarenden.16Brottsförebyggandearbetei landetskommuner.61
Sverigeochjudamastillgång 20Representativdemokrati.Demukraiiunedningens .Följdleveranseri sambandmed krigsmateriel.skriñserie. export64 av
38Demokratinochdet bästa.Demokrati-gemensamma Östersjöregionen.Näringslivetsutvecklingi 125utredningensskriftserie.74

Maktdelning.ForskarvolymDemokratiutredningen.Försvarsdepartementet76
Östersjöomrádet.EffektivareTotaltörsvarsstödDemokratiteori i 6ochmedborgarskap.Forskarvolym11.

InternationellkonflikthanteringDemoitratiunedningen. förbereda77 sigatt-tillsammans.29Demokratiopinioner.
UnderrättelsetjänstenDemuisr-atiutredningens 3 7skriftserie. översyn.80 en-Ledandeforskningförsäkerhetsskull.1 10Förhandlingsersåttningtill hyresgästorganisati81 -.Globalisering.ForskarvolymIX.Demuiudliuuedningen.Socialdepartementet83

Civilsamhället.Forskarvolym SteriliseringsfráganV1Il.Demokrati- i Sverige1935-1975.Ekonomisk
edningeiL84 ersättning.2uuGran uskommissionens Garantipensionbetänkandei anledning ochBosätmingstilläggforav personerBrottsutredningenetter föddamordet statsministe år1937ellertidigare.17

OlofPalme.88



offentliga utredningarStatens 1999

Systematisk förteckning

Lindqvistsnia nio utvecklabemötandetvägaratt Utbildningsdepartementetav-medfunktionshinder.21personer Godsedi forskningen.4Betala SärskildaboendeformerförBo äldrerätt.tryggt- Vuxenutbildningföralla Andraåretmedavgifterföräldre-ochhandikappomsorg.33samt Kunskapslyñet.39Ökadesocialbidrag.Enstudie inkomsterochom läraochleda lärarutbildningförAtt En samverkan-socialbidragåren till 461990 1996. ochutveckling.63Smittskydd,samhälleochindivid.DelA+B.51 Gentekniknämnden.70lnkomstprövningbostadstilläggtill pensionärer.52av Likvärdigavillkor.98företrädareBarnombudsmannen forbamoch- Ansvarsfördelningförinternationellaprogramungdomar.65 utbildnings-ochungdomsområdet102vårdGod pålikavillkor styrningstatensom- Utvärderingen 1KY. 19avhälso-ochsjukvården2bilagor.66+av Kvalificeradyrkesutbildning.122KY-oseriösabostadsförmedlare.7 l
Boendesocialaeffekter konkurserochav Jordbruksdepartementet
rekonstruktionerbostadsrättsföreningaroch- Yrkesñsketskunkurrenssittration.3egnahem.72 Samema ursprungsfolki Sverige.25ett-E "" appumbudsmartnensframtidaförutsättningaroch Jordbrukochmiljönytta miljöprogramtör-nytt-arbetsuppgifter.73 jordbruket78statsbidrag handikapporganisationer.till 89
Narkotikastatistik.Omsamhälletsbehov informationav Kulturdepartementetnarkotikautveckling.90om ñramtidakommersiellalokalradion.Den 14Socialtjänsti utveckling.Del och Bilagor.A B 97- Frågortill detindustriellasamhället.18Översyn stiftelsenförinternationellrapporteringav av YttrandefrihetenochkonkurrensenFörslagtillläkemedelsbiverkningar.99 -mediekoncentrationslag30m.m.Behandlingpersonuppgiñerinomsocialtjänsten.av Svensktmedborgarskap.34109 ÅtgärdsförslagBevaradokumentärñlmenskulturarv.Mat medicin.1 14som förslagtill fördokumentärñlmochsamt ettcentrum enFrån till transplantationfråndjurtillarten enannan- ñlmvärdscentral.4 lmänniska.120 Invandrare företagare.49som

Konvergensochförändring.Samordninglagstiñ-avFinansdepartementet ningenförmedie-ochtelesektorema.55Märkväl 7 Brandkatastrofeni Göteborg.Införsel beskattade 26av varor. DrabbadeMedierMyndigheter.68Kontantmetodförsmåföretagare.28 Bibeln texterna.-Fastighetsmäklarnänmdeneffektivaretillsyn.35 Gamla Volym- testamentetMervärdesskattFrivilligskattskyldighet.47 Gamla Volymll.- testamentetEn tullag.54ny Tilläggtill Gamla apok-ryfaDe ellerentet.Begränsadfn tighetss 59an. deuterokanoniskaskritiema.VolymBilemmiljönochsäkerheten.62 Nya Volym 100testamentet.Källskattpåutdelningochroyaltytill begränsat Mötesplatsfördesingochkonsthantverk.- 123skattskyldiga.79
Värdsloskreditgivning sekretessi banker 82 Näringsdepartementetsamt m.m.
Förmånerochökadelevnadskosmader.94 Effektiva ochmiljölösningar.5värme-Skatt Tull ExekutionNomerförbehandlingav- - - Utveckling mänskliga i arbetslivet.av resurserpersonuppgifter.105 Förslagtill inriktning mål inom3 EG:sstruktur-avnyaKonsumenteochIT- utredning datorer,en omna fonder.23handelochmarknadsföring.106 EG:sstrukturstod. organisationförNy degeografiskt

avgränsadestruktur sprogrammem24
Delta Utredningen deltidsarbete,tillñlligajobbom-ocharbetslöshetsersättningen.27



Statens offentliga utredningar 1999

Systematisk förteckning

Iuñfartslag.Ny 42
Öppenelmarknad.44
Lära Estonia.Denandradelrapportenochav
slutredovisning.48
RikstrafikenEn myndighet57ny-Kundvänligaretaxi.60
Individenocharbetslivet.Perspektivdetsamtida
arbetslivetkringsekelskiftet 692000.
Bredbandförtillväxti helalandet.Näringsgregional-
ochvålfärdspolitiskaaspekterpåIT-infrasuukmren.
35
PCzn död längelevePC:när Nyamöjligheterför-Sverige.En frånhearingen"EñerPCzn"rapport
anordnad IT-kommissionenjuni1999186av
Vagnbolagförjärnvägen87
Enöversyn jämställdhetslagen.91av
Småskaligelproduktion mätningochdebiteringsamt

elförbmlming.95av
Nyamål för3 utveckling mänskliga iav resurser
arbetslivet.107

sökaAtt kostnadseffektivalösningarinom
klimatområdet.11 l
Handelmed i konkurrens.115gas
Miljödepartementet
Slurtörvaringkämavfall.Kommunernaochav
platsvalsprocessen.45
skyddsjaktpå 50varg.KÃRNAVFALLmetod plats miljökonsekvens.- - -KASAMsyttrande SKBsFUD-program 67över 98.
Rättplatsförvindknñen.Del ochDel 75l 2.





info direktfakta

671671Tel Fax 08-58708-587 oo. 71.
6430. Stockholm.Box 82I 13

wwwfaktainfoseotder@faktainfo.se

ISBN -7610-760-491
ISSN 0375-250X


