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Angående avyttringen av Swed Geo AB
Riksrevisionen har avslutat den årliga revisionen avseende år 2005.
Riksrevisionen har lämnat en revisionsberättelse utan invändning men vill
dock fästa styrelsens uppmärksamhet på följande fråga.
SGI har den 29 december 2005 avyttrat det av SGI och därmed av staten
helägda bolaget Swedish Geotechnical Systems AB (Swed Geo AB). Enligt
Förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom krävs
regeringens medgivande (regeringsbeslut) för försäljning av aktier i ej
börsnoterade bolag. Enligt Lag (1996:1059) om statsbudgeten behöver
regeringen därutöver inhämta riksdagens bemyndigande för försäljning av
företag där staten har mer än hälften av andelarna.
Bolaget bildades 1985 på begäran av SGI. Som grund för bildandet fanns
riksdags- respektive regeringsbeslut. Bolagets affärsidé var att erbjuda
specialisttjänster inom områdena geoteknik, grundläggning och markmiljö i
utlandet och på den svenska marknaden. Sedan ett antal år tillbaka har
bolaget varit vilande. Den verksamhet som bedrevs i bolaget överfördes
1993 till SGI. Värdet av SGI:s aktiekapital i bolaget var ringa.
Riksrevisionen rekommenderade därför SGI i en revisionspromemoria per
2005-04-27, att samråda med Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
om en eventuell avveckling.
SGI uppger i årsredovisningen att samråd med departementet genomfördes
inför avyttringen av nämnda bolag. Underhandskontakterna med
Regeringskansliet resulterade i besked om att regeringen inte behövde fatta
några vidare beslut inför en avyttring. Besked gavs även om att SGI borde
avyttra bolaget före årsskiftet. Detta förfarande innebär dock inte att
regeringen har tagit ställning i frågan i enlighet med kraven i ovan nämnda
förordning.
Riksrevisionen vill med denna rapport peka på vikten av att regeringsbeslut,
där sådant krävs enligt författningar, inte ersätts av besked genom muntliga
kontakter eller mailkorrespondens. Riksdags- respektive regeringsbeslut
borde således ha förelegat i detta fall trots att frågan avser ett vilande bolag
av mindre värde.
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Hanteringen av denna fråga tyder bl.a. på bristande kunskap om gällande
regelsystem.
Riksrevisionen önskar att SGI senast 2006-05-19 skriftligen kommenterar
hur denna fråga har hanterats.

Anne Fahl, biträdande avdelningschef har beslutat i detta ärende. Inga Lisa
Zetterström, revisionsledare har varit föredragande.

Anne Fahl

Inga Lisa Zetterström

Kopia för kännedom:
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Finansdepartementet/budgetavdelningen
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