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Remissvar avseende departementspromemorian
Kommunal medfinansiering av forskningsinfrastruktur
inom Eric-konsortier (Ds 2013:54)
Statskontoret tillstyrker förslaget om en utvidgad befogenhet för kommuner
och landsting att lämna bidrag till inrättande och drift av forskningsinfrastruktur vid Eric-konsortier.
Förslaget innebär ett avsteg från förbudet för kommuner och landsting att
handha angelägenheter som ankommer på annan, liksom från förbudet mot
att ge understöd till enskild. Statskontoret finner likväl att det finns grunder
för ett tillstyrkande. En grund är att kommunerna och landstingen redan idag
kan lämna bidrag till forskningsinfrastruktur vid statliga universitet och
högskolor. Eftersom Eric-konsortier är en organisationsform som syftar till
att ge en rättslig ram för inrättande och drift av forskningsinfrastrukturer på
icke-ekonomiska grunder och med krav om medlemsstater som medlemmar,
kan det i detta fall finnas skäl att göra avsteg från förbud om understöd till
enskild.
En annan grund är att förslaget är restriktivt utformat. Restriktiviteten ligger
i att den utvidgade kompetensen enbart avser organisationsformen Erickonsortier och att organisationsformen i sin tur är styrd av rådets förordning
(EG) nr 723/2009. Stödet ska vidare prövas enligt lokaliseringsprincipen
vilket bidrar till att säkra att nyttan för kommuner, landsting och kommunmedlemmar står i proportion till kostnaderna.
Statskontoret tillstyrker utredningens föreslag om att bidrag till inrättande
av forskningsinfrastruktur vid Eric-konsortier enligt lagen (2009:47) om
vissa kommunala befogenheter ska få tas upp i balansräkningen och upplösas under högst 25 år eller redovisas som en kostnad i resultaträkningen.
Statskontoret avstyrker dock att bidrag till drift av forskningsinfrastruktur
vid Eric-konsortier ska få tas upp i balansräkningen. De befintliga bestämmelserna om att medfinansiering av infrastruktur får tas upp i balansräkningen enligt 5 kap. 7§ lagen (1997:614) om kommunal redovisning, avser
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byggande av väg och järnväg. Väg och järnväg är tillgångar som till sin
natur är långsiktiga och svårrörliga, och vars nytta kvarstår tills dess att de
inte längre är i bruk. Nyttan av drift hänför sig till den period då driften
utförs och kan därmed inte på samma sätt betraktas som en tillgång. Statskontoret anser därför att bidrag till drift av forskningsinfrastruktur bör
redovisas i resultaträkningen och inte i balansräkningen.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Ann-Katrin Berglund och utredare Maria Wikhall, föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.
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