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Revisorsnämnden (RN) har mot bakgrund av de intressen som myndigheten har att
företräda inga invändningar mot förslagen i promemorian.
RN vill emellertid lämna följande allmänna synpunkt.
Förslaget i promemorian innebär att det inrättas en ny särskild form av stiftelse som
är beroende av fortlöpande statliga anslag. Den nya verksamhetsformen avviker från
två etablerade huvudprinciper. Statlig verksamhet ska för det första normalt bedrivas
i myndighetsform. Och ska en privaträttslig form användas är det främst ett aktiebolag eller en ideell förening som bör bildas (prop. 1995/96:61). Vidare är beroendet av
anslag oförenligt med stiftelselagens (1994:1220) definition av en vanlig stiftelse. Av
1 kap. 2 § första stycket stiftelselagen följer nämligen att en tillräckligt stor förmögenhet ska ha avskilts vid bildandet för att kravet på att förmögenhetsbildningen ska
anses vara varaktig är uppfyllt.
Motiven för att vissa statliga lärosäten bör ges möjlighet att ombilda sig till privaträttsliga högskolestiftelser finns i promemorians kapitel 3. I avsnitt 3.2 dras slutsatsen att det hos lärosäten som bedriver omfattande forskningsverksamhet och har
samarbete med andra länder och aktörer finns behov av en flexiblare verksamhetsform än den som myndighetsformen erbjuder. I avsnitt 3.3.1 görs med hänvisning till
skälen i avsnitt 3.2 sedan bedömningen att det finns behov av en privaträttslig
verksamhetsform för några lärosäten.
Av promemorians innehåll följer att en högskolestiftelse blir en särskild undantagsform av stiftelse som endast är avsedd att komma i fråga för ett tämligen begränsat
antal lärosäten. Det förhållandet bör tydliggöras genom att den lämplighetsavvägning
som riksdagen ska göra varje gång den tar ställning till om den ska godkänna bildandet av en högskolestiftelse framgår direkt av lagen.
Den föreslagna bestämmelsen i 11 kap. 5 § första stycket första meningen stiftelselagen skulle förslagsvis kunna lyda: En högskolestiftelse får bildas om den verksamhetsformen bedöms som den lämpligaste för att på statens uppdrag bedriva högskoleutbildning och forskning på en internationellt hög nivå.
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Yttrandet har beslutats av RN:s myndighetschef Anita Wickström i närvaro av avdelningsdirektören Dag Feurst som har föredragit ärendet.

Anita Wickström
Dag Feurst

