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SOU 1989:85

Statsrådet och chefen för

försvarsdepartementet

Regeringen bemyndigade den 22 augusti 1985 chefen för försvarsdepar-
tillkalla särskildtementet att utredare för överväga och lämnaen att

förslag till hur utvecklingsmöjligheterna för den civilt anställda perso-
nalen inom försvarsdepartementets verksamhetsområde kan förbättras.

Utredningen har antagit benämningen Försvarets personalutveck-
FÖPU.lingsutredning

Den 25 april 1988 överlämnade utredningen betänkandet SOU
1988:12 Civil personal i försvaret, i vilket huvuddelen utredningsupp-av
draget behandlades. Då anmälde jag den återstående frågan förut-att -
sättningarna för i vissa fall byta militär tjänstatt civil sådanut mot etc. -
skulle behandlas i det fortsatta arbetet.

Utredningens sammansättning i det fortsatta arbetet etapp 2 framgår
bilagaav

FÖPU får härmed överlämna sitt slutbetänkande, Civil personal i för-
Uppgifter och kompetens i freds-svaret. och krigsorganisationen.

Som särskild utredare är undertecknad Jan Nilsson ansvarigensam
för betänkandets innehåll. Den sakkunnige Mauritz Johansson ansluter
sig helt till utredningens överväganden och förslag. Experterna delar
utredningens förslag i stort.

Uppdraget härmedär slutfört.

Stockholm i november 1989

Jan Nilsson

A nderssonAme
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Sammanfattning

Utredningsdirektiven kap. 1m. m.

FÖPUFörsvarets personalutvecklingsutredning redovisar i kapitel l
direktiven, avgränsningar, utredningens syfte och hur utredningsarbetet
har genomförts.

FÖPU:s uppdrag bl. ... och föreslåär överväga hur utvecklings-atta.
möjligheterna för den civila personalen inom försvarsdepartementets
verksamhetsområde kan förbättras. Förslagen bör bl. syfta till ökaatta.
arbetstillfredsställelsen och effektiviteten möjligheter lösasamt att per-
sonalförsörjningsproblem.

med beaktande krigsorganisationens befälsbehov och underatt av
förutsättning antalet anställda inte ökar, utreda förutsättningarna föratt

i vissa fall militär tjänstbyta civil sådan eller tjänst äratt ut mot mot som
alternativt militär eller civil.

I denna arbetet till myndigheter inom försvarsmakt-är avgränsatetapp
vidare omfatta tjänsterDet till och arbetsuppgifterär avgränsat atten.
för yrkesofficerare civila tjänstemän.ochsom avses

FÖPUInom för dessa avgränsningar behandlar fördelningenramen
arbetsuppgifter för yrkesofficerare och civila tjänstemän kap. mi-4,av

litär befälsutbildning för civil personal kap. och ekonomiska5 bedöm-
Ävenningar personalinvesteringar kap. 6. utredningen harav om av-

sitt arbetegränsat till försvarsmaktens myndigheter, förslagenär Över-
vägda bedömdaoch utifrån förutsättningen de i förekommande fallatt
skall tillämpbara också vid myndigheter utanför försvarsmakten.vara

Vissa allmänna förutsättningar kap. 2

Utredningen har analyserat de förutsättningar för verksamheten inom
försvaret bedöms påverka och möjligheter till utvecklingsom ge av orga-
nisation, arbetsformer och personal inom myndigheterna.

FÖPU:sMed denna analys grund är utgångspunkter underattsom
1990-talet kommer:

det fortlöpande föreliggaEl krav förändringarpå i försvarets verk-att
samhet,
de anställdas arbetsuppgifter och arbetsformerEI förändras efteratt
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pågående kompetensanpass-ständigtkrav påhand vilket ställer en
-utveckling,ning

i sitt arbete,innehållethögre krav påochanställda ställade attD nya
den arbets-särskiltarbetsgivaremed andrakonkurrensenD yngreom

kraften att stor,vara
krigsplacerade,civila tjänstemännendehuvuddelen attD varaav

för organisa-befogenheterochmyndighetschef havarje attD ansvar
myndighet.inom sinpersonalutvecklingenochtions-

förutsättningar kap.Vissa rättsliga 3

FÖPU förde rättsliga förutsättningarna arbets-beskriver och analyserar
i freds-skyldigheter och rättigheter såvälgivarnas och arbetstagarnas

krigsorganisationen.som

FÖPU följande slutsatser:kapitlet drar bl.I a.
utsträckning arbetstagarei ökadmöjligtdet är attD att ge ennumera

härviddet uppstårförändrade arbetsuppgifter utan att en annan an-
ställning tjänst,

inom försvarsmaktenvid myndighet äranställdden ärD att ensom
krigsorganisationen.i freds-skyldig arbeta såvälatt som

FÖPU före-anställning införsföreslår i offentlig LOAlagenatt enom
förtjänstgöringsskyldighet i krigsorganisationen denskrift vidgadom

försvarsmakten.anställd inomärsom

yrkesofñcerare ocharbetsuppgifter förFördelningen av
tjänstemän kap.civila 4

FÖPU förutsättningar försådanadet skapasfinner det angeläget att
upplever detall personalarbetet organiseras såverksamheten och attatt

värdetenskilde blir övertygaddentillfredsställande såsamt att omsom
sin arbetsinsats.av

liksom inominförande inom försvaretledningsñlosofi underEn ärny
Decentralisering, delegering och mål-övriga statsförvaltningen.delar av

och befogenheterinnebärstyrning huvudregler. Dettaär att sam-ansvar
regionalgenomföra verksamheten påhos myndigheter harlas de attsom

krigsförbandschefer får därigenomMyndighets-och lokal nivå. och
genomföra verksamhetensjälvständigt befogenheteroch motattansvar

mål.uppsatta
FÖPU för militär tjänsthaft förutsättningarna bytahar utreda att utatt

alternativt militär eller civil.civil sådan eller tjänst Ut-ärmot mot som
alternativa handlingsvägar.granskatredningen har tre

myndigheterna iöverlåtit tillbakgrund regeringen harMot attattav nu
utsträckningstor

anställda militära och civilaarbetsfördelningen mellan debestämmaD
tjänstemännen,
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tjänsterinrätta ochD
tjänstertillsättaD

FÖPUföreslår att
fördelningen arbetsuppgifter mellan yrkesofficerare civilaD ochav
tjänstemän skall ske fortlöpande utveckling organisa-genom en av
tion, arbetsformer och personal vid försvarets myndigheter,
personalutveckling mestadels skall ske de anställdaD uppnårattgenom
högre kompetens i sina yrkesroller och ändrade eller helt arbets-nya
uppgifterbefattningar inom för innehavda anställningarramen
tjänster.

FÖPU förutsätter de anställdas löner och övriga anställningsvillkoratt
till utvecklingen förhandlingarlokala eller beslutanpassas genom av

anställningsmyndigheterna.

FÖPU redovisar
dels de möjligheter, hinder och begränsningar finns för attsom genom-

föra de framlagda förslagen föreslår åtgärder för undanröjasamt att
förekommande hinder och begränsningar,

dels exempel hurpå utredningens förslag kan tillämpas inom en myn-
dighet.

kap.för civil personal 5Militär befälsutbildning

FÖPU i anspråk i försvars-tjänstemänkonstaterar de civila tasatt som
tjänstepliktig personaldärunder militär,maktens krigsorganisation är

och ofta innehar befälsbefattningar.

FÖPU föreslår att
befälsbefattningar i försvars-ikrigsplacerascivila tjänstemänD som

militär befälsutbildningkrigsorganisation skall ärmaktens somges en
befattning,anpassad till resp.

förordnas imilitär utbildning fårföreskrivenhar igenomden gåttD som
krigsbefattningen,tjänstegrad motsvararsom

tjänstepliktig personalför civila tjänstemänbefälsrättenD somanges
funktionsområ-tjänsten befäl inomskyldighet ioch utövarätt egetatt

främst be-allmänmilitär verksamhet,begränsadunder vissde samt
förläggningförsvar arbetsplats,vakning och m. m.av egen

FÖPUanledning föreslår bilaga vissa förordningarMed härav 10 om
för befälsbefattningarde civila tjänstemännens befälsrätt, utbildning i

krigsorganisationen förordnande i tjänstegrader.samt

Ekonomiska bedömningar personalinvesteringarav
kap. 6

FÖPU har i sitt första betänkande redovisat de ekonomiska konsekvens-
däri framförda förslag. Utredningen framhöll vidare kap. 4 atterna av

utbildning krävs för den civila personalen de kompletterandeD att ge



Sammanfattning 1989:85SOU14

fullgöra sina arbets-erfordras för den skall kunnakunskaper attsom
i fred och krig,uppgifter inom totalförsvaret

allmän breddning kompetensen ökar beredskapen för mötaEl atten av
förändringar,
det ofta lönsammare vidareutbilda denär personalen änCl att attegna
nyrekrytera.

FÖPUI denna andra fördjupar och breddar underlaget i frågaetapp om
de ekonomiska utgångspunkterna för investeringar i personalutveckling.

FÖPU framhåller än gång:en

Personalutveckling bör betraktas investering för framtid-som en
organisationen inte har råd atten som avvara.
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hararbetetoch hurUppdragetl

genomförts

Direktivenl.l

till särskild utreda-Regeringen utfärdade den augusti 1985 direktiv22 en
utvecklingsmöjligheterna för den civiltmed uppdrag utredaatt an-re

verksamhetsområde.ställda personalen inom försvarsdepartementets
Direktiven bilagai sin helhet iåterges

Utredningsuppdraget delar. förstabestår två Den övervägaär attav
för civilaoch lämna förslag till hur utvecklingsmöjligheterna den perso-

verksamhetsområde kan förbättras.nalen inom försvarsdepartementets
Utredningen fråga i första Resultatethar behandlat denna äretapp.en

redovisat i Civil personal i försvaretbetänkandet SOU 1988:12 som
denöverlämnades till statsrådet och chefen för försvarsdepartementet 25

april 1988.
enligt direktiven utredning-Den andra delen uppdraget innebär attav

förut-krigsorganisationens befälsbehov och undermed beaktandeen, av
förökar, skall utreda förutsättningarnasättning antalet anställda inteatt

tjänsti vissa fall byta militär tjänst civil sådan eller äratt motut mot som
alternativt militär eller civil.

chefende fall militär tjänst föreslås bli utbytt civil tjänst räknarl mot
för direktiven med vissa besparingarförsvarsdepartementet enligt att
kan för bör beräkna dessa besparingar.uppnås statsverket. Utredaren

den andra iArbetet med delen inleddes 1988.mars
FÖPU civila personal-betänkande anförde bl. denl nämnt attnyss a.

militära ibefattningar i försvarsmaktens krigsorganisation ochärens
därförUtbildning i befälsföring börfall hänförda till befälsnivå.många

befälsbefattning saknartjänstemän krigsplaceras ide civila mensomges
FÖPU till denna fråga i sittutbildning befälsföring. skulle återkommai

följande.slutbetänkande vilket sker i det
FÖPU kommittédi-direktiv och de allmännahar slutligen enligt sina

ekonomiska kalky-redovisar i betänkandet vissarektiven genomfört och
genomförmyndigheternaeffektivitetseffekterler för kostnads- och när

personalutvecklingsåtgärder.genomförinteresp.
underpåbörjande ochutredaren vid arbetetsdirektiven börEnligt
utred-arbetstagarorganisationerberördainformeraarbetets gång om

synpunkter.framföra sinadem tillfällearbete och beredaningens att
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Avgränsningar1.2

direktivenI uppdraget utreda utvecklingsmöjligheternaäratt attanges
för den civilt anställda inom försvarsdepartementetspersonalen verk-
samhetsområde.

den förstaI emellertidansåg utredningen skäl förelågetappen att att
därutöver utbildningsfrågoräven berör personal vid länssty-ta upp som
relsernas försvarsenheter.

dennaI arbetetär till myndigheter inom försvars-avgränsatetapp
makten de tjänster och befattningar finns där. Vilka myndig-samt som

försvarsmaktenheter ingår i framgår förordningen l983:276,som av
ändrad 1989:619 verksamheten inom försvarsmakten. Moti-senast om

för denna avgränsning kombinationen militäraär och civilavet att av
tjänster huvudsakligen förekommer inom försvarsmakten. Vid myndig-
heter utanför försvarsmakten försvarshögskolan, försvaretssåsom forsk-

försvaretsningsanstalt och rationaliseringsinstitut finns endast fåtalett
militära tjänster eller kommenderingsbefattningar för militär personal.

har inte heller funnit anledning behandla de tjänsterUtredningen att
för cheferna för försvarsmaktens myndigheter. tjänsterDessaavsessom

tillsätts i särskild ordning regeringen. Enligt 7§ och bilagorna tillav
verksamheten försvarsmaktenförordningen 1983:276 inom harom re-

vilka chefer militära civila tjänste-geringen fastställt skallsom vara resp.
förekommande fall alternativt militär eller civil tjänsteman.och imän

Vidare utredningen sitt arbete till omfatta militärahar avgränsat att
för yrkesofficerare tjänstemäntjänster och civila enligt 2 3som avses -

försvarsmaktens Motivet föri förordningen FFS 1983:50 personal.om
de tjänster för anställd militär personal för officera-detta är att som avses

yrkesofficersaspiranter,reservpersonal eller med hän-på reservstat,re
för vilket de finns inrättade, inte berörs utred-till det ändamål avsyn

ningsuppdraget.
Även FÖPU, i vad förutsättningarna för i vissa fall bytaatt utom avser

militär tjänst civil sådan eller tjänst alternativt militärärmot mot som
sitteller civil, har arbete till försvarsmaktens myndigheter,avgränsat är

förslagen lösningar dettatill uppdrag övervägda och bedömda utifrånav
förekommandeförutsättningen de i fall skall tillämpbara ocksåatt vara

vid myndigheter utanför försvarsmakten.

Utredningens syfte1.3

Utredningens huvuduppgift föreslåoch hur utvecklings-är övervägaatt
möjligheterna för den civila försvarsdepartementetspersonalen inom
verksamhetsområde kan förbättras. förslagDe utredningen läggersom
fram bör enligt direktiven bl. syfta till ökaatta.

arbetstillfredsställelsen ochEl
effektivitetenEl samt
möjligheten personalförsörjningsproblem.lösaatt
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Viktiga förutsättningar för utredningens arbete är beakta krigsorgani-att
sationens befälsbehov och antalet anställda inte får öka följdatt som av
utredningens förslag.

frågaEn har aktualiserats under utredningsarbetet hur verk-ärsom
samheten bäst skall till de äldre yrkesofficerarnasta yrkeskunskapvara
och kompetens, samtidigt den civilt anställda personalen inom för-som

kan erbjudas utvecklingsmöjligheter.svaret När äldre yrkesofficerare
placeras på exempelvis administrativa befattningar inom försvarsmakt-

innebär detta ofta hinder för den civilt anställdaetten personalens ut-
vecklingsmöjligheter. Samtidigt det oftaär så yrkesofñceren måsteatt
omskolas för dessa arbetsuppgifter och hans yrkeskunskaper dåligttas
till En sådan situation kan leda till vantrivsel med arbetet ochvara. låg
effektivitet.

förhållandeDetta leder in tankarna på söka arbetsuppgifteratt upp
vid andra myndigheter inom totalförsvaret försvarsmaktensän myndig-
heter för där främst i arbetsuppgifteratt planeringrör totalför-som av-

verksamhet bättresvarets till de äldre yrkesofficerarnasta kom-vara-
FÖPUoch yrkeserfarenhet.petens vill peka dennapå möjlighet och mo-

tiven härför har inte fråganprövat eftersom den inte kan liggamen anses
inom för direktiven.ramen

1.4 Hur utredningsarbetet genomförts

Under år har det genomförts antal offentligasenare ett utredningarstort
och myndighetsutredningar har behandlat eller näraliggan-som samma

FÖPUde frågor. har främst tagit del utredningar och studierav som
behandlar ledningsprinciper, arbetsformer och befogenhetsfördelning
inom statsförvaltningen och försvaret försvarets personal- ochsamt
kompetensbehov. Dessa utredningar har i de flesta fall följts beslutav
från riksdag och regering.

En förteckning FÖPUdeöver för betydelsefulla utredningarnamest
och besluten framgår bilagaav

Utredningen har viktigt inslag i sitt arbeteett intervjuat berördasom
myndigheter på central nivå inom försvarsmakten och de centrala ar-
betstagarorganisationerna. På detta harsätt utredningen skaffat sig en
bild nuläget, tendenser i fråga utvecklingenav myndigheternasom av
uppgifter, organisation, arbetsformer kompetensbehovoch derassamt
önskemål inför framtiden och synpunkter på olika vägar lösa deatt orga-
nisatoriska och personalpolitiska frågor det är utredningens uppgiftsom

överväga och lämna förslagatt på.
Utredningen har vidare kartlagt vilka bestämmelser inom arbetsrätten

betydelseär för myndigheternas möjlighetersom av hantera detatt an-
ställningsförhållande råder mellan arbetsgivaren och varjesom anställd

berördär utredningens arbete.som av
För bredda underlaget haratt utredningen inhämtat erfarenheter från

de militära organisationerna i Danmark, Finland och Norge frånsamt

2-SOUl989z85
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myndig-dessaFörteckningSverige. överimyndigheterochföretagvissa
bilagaframgårföretagochheter av

omfat-pågårpersonalutvecklingochorganisations-områdetInom en
följtUtredningen harsamhällsdebatt.ochforskningsverksamhettande
delkonferenserseminarier och att tadelta i samtdenna genomattgenom

vissaförteckning överEninomdebattartiklar ämnet.ochlitteratur avav
bilagafinns ikällordessa

lösningar.tillförslagalternativautformatutredningenDärefter har
förslagsyfte med dessautredningensförvärdetochRealiserbarheten

ochmyndighetermed centralaöverläggningardelshar prövats genom
myndig-urvalvidstudiebesökarbetstagarorganisationer, dels ettgenom

studiebesök,dessanivå. Vidlokalochregionallägreheter på som ge-
personal- ochmyndighetschefer,hardiskussioner,formnomförts i av

enskil-ocharbetstagarorganisationerlokalaförföreträdarelinjechefer,
bilagaframgårbesöktsharmyndigheterdeltagit.anställda Deda avsom
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Vissa2 allmänna förutsättningar

I kapitlet redovisas de förutsättningar för verksamheten inom
FÖPU:sförsvaret enligt bedömningar och antaganden kom-som

påverka och möjligheteratt till utveckling organisa-mer ge av
tion, arbetsformer FÖPUoch personal inom myndigheterna. har
valt studera följande förutsättningar.att

Verksamhetens krav främstEJ vad försvarets uppgifter, be-avser
hov anställd personal, ledningsfilosofi, decentralisering,av
delegering och arbetsgivarrollen.
PersonalensEI intressen och förväntningar så de kan antassom
förändras och under 1990-talet med hänsyn till be-vara en
dömd utveckling sociala ochmönster värderingar i samhäl-av
let.
Försvarets personal förD särskilt belysa konsekvensernaatt av
dels det finns två huvudkategorieratt anställd personalav
yrkesofñcerare och civila tjänstemän, dels försvaret haratt
två parallella och ofta sammanfallande organisationer be-att

freds- och krigsorganisationen.manna
ArbetsmarknadenD på 1990-taleti fråga utbud och efterfrå-om

på arbetskraft för belysa den miljö och de problemgan att som
försvarets myndigheter kommer de skallmöta när lösa sinatt
personalförsörjning på 1990-talet.
KompetensutvecklingensE betydelse från utgångspunkten att
förändringstakten i försvarets verksamhet och förutsättning-

för bedriva den ständigt kommer förändraattarna att myn-
digheternas kompetensbehov.

FÖPUvarjeI avsnitt söker klarlägga konsekvenserna utveck-av
lingen och antyda metoder för myndigheterna på lämpligtatt ett

skall kunnasätt hantera organisations- och personalutveckling-
under 1990-ta1et.en

FÖPU hari betänkandet SOU 1988:12 Civil i försvaretpersonal som en
utgångspunkterna för sitt utredningsarbete redovisat totalförsvaretsav
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följande belysesdetkapitel 3. Ioch personalorganisationuppgifter,
utredningensförbetydelseförutsättningar ärvissa ytterligare avsom

betänkande.dettaöverväganden i

kravVerksamhetens2.1

politis-deberoende påförändringständigisamhället attsvenska ärDet
iutvecklas vårtförutsättningarnatekniskaekonomiska ochsociala,ka,
i frå-försvaretutvecklingen inompåverkaromvärld. Dettaoch vårland

verksamheten.genomföramöjligheternaochmål attsamtresurseromga
ladesförsvaretinomverksamhetenkrav påövergripandeSamhällets

fortsattatotalförsvarets1987beslut årriksdagensfast omsenast genom
anför-propositionen310. lrskr.FÖU ll,198687 295,utveckling prop.

medutbildaspersonalenochutformasskalltotalförsvaretdes bl. atta.
försvarsbetingelserochsamhällsutveckling våraiutgångspunkt vår egna

geografi,inriktning, vårdefensivafrämst våravseendemed påövrigti
plikttjänstgöring.medoch vårtklimatvårt system

endasttjänstemän utgörcivilaochyrkesofficerareanställdafred enI
ochberedskaps-försvaretsförbehövspersonaldenmindre del somav
denhuvuddelendockyrkesgrupperdessafredkrigsuppgifter. ärI av

personalen.utbildadeuppgifterför sinaochtillgängligaomedelbart
ochvärnpliktigaÖvrig fred främstitjänstgörpersonal reservper-som -

och bered-kris-krigsuppgifter. Iför sinautbildningundersonal är-
tjänstemäncivilaochyrkesofficerareförsvaret utöverkanskapslägen

plikttjänstgörandepersonal ochfrivilligreservpersonal,tillföras perso-
tjänstgöring.tillinkallelsenal genom

totalför-1987 årsframgårverksamhettotalförsvaretsförMålen av
svarsbeslut.

civilaochyrkesofñcerarepersonalentjänstgörandefrediDen -
ochledaplanera,och förmågaha kompetensskall atttjänstemän ge--
målenmöjligt nåreffektivtförsvaret såverksamheten sånomföra att som

verksamhet.för sin

personalanställdbehovetformuleradesår 1987totalförsvarsbeslutetl av
försvarskommitté:1984 årsbedömningföljandeutgångspunkt imed av

krigsorganisa-siggrunda påhandi förstaböryrkesofficerareAntalet
omedelbarthamåstesikt. Försvaret5-15 årspåbehovtionens en
såmåsteyrkesofficerare attstortantaletledning ochfungerande vara

direktuppgiftersinalösaochmobiliserasnabbt kankrigsförbanden
såyrkesofficerarepåtillgångenmåsteVidaremobilisering. varaefter

Även beredskaps-säkerställs.utbildningsarbetetikvalitetengod att
yrkesofficerare.behovetpåverkarfredikraven av

förnödvändig bl.fredpersonal icivil ärpåtillräcklig tillgångEn a.
mobilisering.beredskapsförstärkningarsåvälmöjliggöra somatt

anställdaflertaleterinrasammanhangi dettavill attKommittén om
ochfredsbefattningarsinakrigsplacerade påförsvaretinom ärcivila
ochberedskapunderutförade skalluppgifterutförfredredan i som
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krigsförhållanden. Den civila personalens utvecklingsmöjligheter måste
enligt kommitténs beaktasmening denna bakgrund.inte minst mot
Kursiverat FOPU.av

Föredragande statsrådet delade kommitténs uppfattning denna prin-om
cipiella inriktning. anfördeHan också försvarets personalutveck-att

FÖPUlingsutredning arbetar med utvecklingsmöjligheterna för den
civila personalen och räknade med utredningen skulle beröra denatt

angivna aspekten deraspå utveckling.nyss
Utöver de krav på personalen följer förmålen försvarets verk-som av

harsamhet statsmakterna i olika sammanhang uttalat krav förnyel-på en
den offentliga sektorn. Senaste uttalandet finns i riksdagens beslutse av

år 1989 de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken ochom
för budgetregleringen prop. l98889:150, bil. FiU 30, rskr. 327,m. m.
328. anförsDär för de offentliga utgifternas expansion bliratt utrymmet
starkt begränsat under de närmaste åren.

Vidare uttalas inom den offentliga sektorn finns möjlighetergodaatt
öka utbytet insatta huvuduppgiftDet är deatt kommandeav resurser. en

åren fortsätta arbetet med förnya den offentliga sektorn.att Organisa-att
toriska och andra förändringar bör genomföras det möjligtgör attsom
utveckla och förbättra den offentliga verksamheten. Genom effektiva-en

användning de har för den offentliga sektornavsattsre av resurser som
kan välfärden i det svenska samhället öka.

Kravet dettapå förnyelse- och effektiviseringsarbete gäller för-även
verksamhet och iställer sin krav i förstapå handsvarets kompetensentur

hos de i fred ständigt tjänstgörande yrkesofñcerarna och civila tjänste-
männen.

Ett näraliggande förändringsområde frågan delegeringär och de-om
centralisering och befogenheter för genomföra den statligaattav ansvar
verksamheten. Riksdagen har beslut år 1987 ledningen dengenom om av
statliga förvaltningen prop. 198687:99, rskr.KU 29, riktlin-226 angett
jer för hur den statliga förvaltningen bör ledas. Principen föränd-är en
ring riksdag och regering skall formuleramot inriktningatt mål, och
tilldela för myndigheternas verksamhet följa ochresurser samt ut-upp
värdera hur inriktningen följs och målen för verksamheten uppnås.om

följerHärav grundläggande krav på myndigheternaett och deras an-
ställda de fungerar effektiva redskap för förverkligandetatt riks-som av
dagens och regeringens intentioner. självständiga, aktiva och framåt-
blickande myndigheter nödvändigaär i det moderna samhället. Detta
innebär i sin det vilar depå enskilda myndigheter-tur att ett stort ansvar

ledning och medarbetare.nas
I nämnd proposition uttalas följande myndigheternas inrenyss om

organisation: När det gäller myndigheternas inre organisation bör rege-
ringen besluta grundstruktur. denInom sålunda fastlagdaom en ramen
bör myndigheterna få självarätt besluta ändrad organisa-att om
tions. 39.

Som skäl för denna bedömning anfördes i propositionen bl. riks-atta.
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organisation harstyrning myndigheternasregeringensochdagens av
decentralisering till myndig-ökadi riktningförändratssuccessivt mot en
koppling mellan riksdagensfinns inte heller den närahetsnivån. Numera

fanns tidigare dåmedelstilldelningochorganisationsfrågoribeslut som
viktigas-tjänstestruktur. Detmyndigheternasfastställderiksdagen också

myndigheternasenskildaprövning deför riksdagensmotivet orga-te av
fallit bort.därmednisation har

bidraskulle kunnamyndigheternadecentralisering tillfullständigEn
omvärldsförändringartill dei förhållandesmidighettill större somen

detförändringar kräver närTolkningen vad dessaständigt sker. ex.av
verksamhet börmyndigheternasityngdpunktsförskjutningargäller
regeringen. Ge-förbehållasstatsrådet,föredragandeemellertid, enligt

fattasförändringar den,liksomgrundstruktur,beslutatt avavomnom
iden beslutsprocessriksdagen, förenklasoch interegeringen sam-av

bidrar tillorganisationsfrågor. Dettaförändringarband med avsersom
statsförvaltningen.flexibiliteten iökaatt

beslut med anled-vidare riksdagenserinradespropositionenI attom
försvarsmaktens högreorganisation197980:135ning avomav prop.
ställningstagandeprincipielltinnebarregionala ledning, ett avse-m.m.

myndigheter.försvaretsorganisationsutvecklingen såvitt gällerende
yttrade finansut-frågan 198182:1 168anledning motion iMed av en

detaljfrågor i myndig-grad sig åtriksdagen i mindre börskottet ägnaatt
målfrägor medver-med ochorganisation och i stället befatta sigheternas

organisationsförändringar FiU 1982riktlinjer förka till utformaatt
83:1.

principen börpropositionenSammanfattningsvis anfördes i att vara
organisatoriska grund-myndigheternasfattar beslutregeringenatt om

betydande frihetharmyndigheterna inom denochstruktur att ramen en
dockUtgångspunkten börorganisation.ändradsjälva beslutaatt om

givna 40.skall ske inom s.omorganisationernaatt resursramarvara
organisationsutveckling och styrningprinciper förredovisadeNyss av

utformningenvidregeringen tillämpatverksamhet harmyndigheternas
inom försvarsmaktenverksamheten1983:276förordningen samtomav

verksam-försvarsdepartementetsmyndigheter inominstruktioner föri
tillhör försvarsmakten.hetsområde som

regeringenhartjänster 1989:166inrättandetförordningenI avom
tjänster.huvuddelen sinainrättatill myndigheternaöverlämnat att av

regeringen.alltjämttjänster inrättas dockVissa av
försvarsdepartementetsavseenderegleringsbrevde årens1 senaste

detaljregle-från tidigaretill skillnadhar regeringenverksamhetsområde
handlingsregler ochuppgifter,mål, inriktning,tillring övergått att ange

uppgift.kostnad förhögsta resp.
försvaretpersonalfrågor inom prop.vissabeslut 1986Genom år om

decentrali-ställning förtagithar riksdagenrskr. 69198687:36, FÖU
princip bör arbetsta-innebär iarbetsgivarfrågor.sering vissa Detta attav

områdeförsvarsdepartementetsmyndigheter tillvid hör varasomgarna
innebärtid. Dettamyndighet där de tjänstgör längreanställda vid den en
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också huvuddelen de personaladministrativa uppgifter beröratt av som
de anställda bör utföras denna myndighet.av

riksdagsbeslutetAv följer bl. arbetsgivarbefogenheter i formatta. av
arbetsgivarnycklar till centrala avtal bör flyttas till anställningsmyndig-
heterna.

Riksdagen har även år 1989 beslutat vissa personalfrågor inomom
försvaret prop. 198889:52, rskr.FöU 10, 99. Riksdagen har där-m. m.
vid instämt i regeringens bedömning intentionerna bakom denatt nya
befälsordningen för det militära försvaret har uppfyllts i allt väsentligt.
Något behov finns därför inte förändra dess bärande principer. Sam-att
tidigt fick regeringen befogenhet besluta förändringar i befälsord-att om
ningen inom de principiella för denna.ramarna

Riksdagen godkände också bedömningen regeringen inte längreatt
bör föreskriva indelning försvarsmakten i personalkårer. Här-om en av

följer dessa kommer avvecklas.att attav
Vidare instämde riksdagen i regeringens bedömning det finnsatt ett

behov utbildning för all personal vid personalfunktionen inom för-av
svarsmakten. Såväl civil militär personal bör kunna inneha allasom
tjänster inom personaladministrationen.

Riksdagens beslut åren 1986 och vissa1989 personalfrågor inomom
försvaret utgick huvudsakligen från förslagi betänkanden Ds Fö 1985:6,
1986:2 och 1987:2 utredningen personal- och ekonomiadmini-av om
stration inom försvaret PEU och SOU 1988:12 försvarets personal-av

FÖPU.utvecklingsutredning
Regeringen har skilda beslut ochåren 1988 1989 ändrat förord-genom

ningen 1988:548 handläggning ärenden, tjänstetillsättningom av m. m.
inom försvarsmakten instruktioner för övriga myndigheter såsamt att

för vilka tjänster tillsätts regeringen myndigheternaansvaret som av resp.
med intentionernaöverensstämmer i den verksledningsproposition-s.

198687:99.en
Frågan decentraliserat och delegerat inom försvaret harom ansvar

statsmakterna behandlat i riksdagens beslut verksam-år 1989senast om
het anslag för det militära försvaretoch under budgetåret 198990m. m.

1988 89:80, FöU rskr. propositionen redovisasprop. 14, 294. I överbe-
fälhavarens och regeringens ledningen inom försvarsmakten.synsätt på

Överbefälhavaren anför i sitt underlag till regeringen programplanen
1989-92 ändamålet med decentralisering och delegering äratt att, som

ledningsutvecklingen,del skapa där uppgifter ochett systemen av pro-
blem möjligt,löses på, eller så den nivå där de föreligger.nära Ettsom
sådant för kreativitet initiativoch på alla nivå-system stort utrymmeger

verksamhet bedrivs blir effektiv och rationell. främjarEn så Dener. som
arbetstillfredsställelse och bättre i ekonomisktresultat såvälettger avse-
ende i vidare perspektiv.ettsom

Överbefälhavaren decentralisering kan den centralaattuppger genom
nivån inriktas långsiktigövergripande, ledning. Skillnader imotmera

bakgrund försvarsgrenarnasstyrning, kommer docksärart,mot attav
innebära olika möjligheter till omfattningoch decentralisering.av
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inteenligt överbefälhavarenDecentralisering delegering fåroch en-
får hellerunderlydande nivåer får Detgöra.dast innebära attatt mera

grundefter sådan påöverordnade nivåninnebära deninte att process,en
kräverrespekt för underordnade nivåer,förtroende ochbristande attav

dennauppgifter den överordnade nivån elleråtdessa skall lösaäven att
försvagats.nivåernasådant läge har bådadetaljstyrning. Iutövar ett

regionala ochdecentraliseras tillmöjligtBeslutanderätten skall så långt
myndighet.myndigheter och delegeras inomlokala resp.

överbefälhavaren decentraliseringökadunderstryker att ansvaraven
verk-uppföljning och kontrollkravbefogenheter ställer ökade påoch av

föruppdrag harsamheten. Den ansvaret attett noggrann,ensom ger
genomförs. Efterkontrolluppföljning ochoch kompetentkonsekvent
goda prestation-viktigtvärdering nådda resultat detgenomförd är attav

mindreuppmärksamhetför berättigadblir föremål att ett gottsamter
från uppdragsgiva-ändamålsenliga åtgärdermedförkonsekventresultat

ren.
delar denanför propositionen hanstatsrådet iFöredragande att av

Decentralisering de grund-överbefälhavaren redovisade är en avsynen.
ekonomisystem. Detförsvarets planerings- och ärläggande principerna i

för krigsför-omedelbaranivån har detden lokalapå ansvaretsom man
Ledningsförhållandena måsteberedskap och krigsduglighet.bandens

denna nivå.verksamheten på Förutsätt-därför utformas deså att gynnar
beslutsbefo-decentraliseringför långtgåendeningar skapasmäste aven

ochgenheter ansvar.
FÖPU:s delegerings-decentraliserings- ochbedömning dennaär att

få sitt genomslag på 1990-talet.kommer storaattprocess
krav kompetensenmedför förändrade och i fall högre påmångaDetta

utveck-i sin ställer krav påmyndigheterna alla nivåer vilkethos på tur en
yrkesofñce-hos deför verksamhetens krav anpassad kompetenslad och

försvarets myndigheter.tjänstemän anställda vidoch civila ärsomrare

2.2 Personalens intressen och förväntningar

Arbetets betydelse för människan uppmärksamheti dagägnas större än
tidigare. lndustrialiseringen, inflyttningen till och strukturom-tätorter
vandlingar i samhället har påverkat arbetet. ekonomiska, tekniskaDen
och administrativa utvecklingen har gjort arbetets innehållsåväl som
arbetslivet i betydligt mångfasetterat tidiga-komplicerat och änstort mer

Övergången från industridominerat till tjänste-utpräglatett ettre. mer
förutsättningarsamhälle skapar i framtiden.nya

utbildning och ökad välfärd bidrar till människan i framtid-Bättre att
kommer ställa allt högre krav vad hon vill ha sitt arbete.påatt uten av

Ändrade i familje- fritidslivetsociala och påverkar ocksåmönster män-
niskans sitt arbete. Undersökningar kontinuerligt bl.krav på görs a.som

visar visserligen möjligheterna tillSIFO lönen viktigäratt attav men
ansvarstagande, inflytande kompetensutveckling i ocksåoch arbetet är
betydelsefulla. uppfattning råder inte minst bland ungdomar.Denna
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kommerKrav alltså ställas förbättringarpå arbetsmiljön ochatt av
arbetsformerna. Nya krav ställs också avvägningenpå mellan arbetstid
och fritid.

För den anställde skall känna mening med arbetet krävs hanatt att
eller hon möjligheter påverka sin arbetssituation och delaktigattges vara
i förändringsarbetet.

denI allt hårdare konkurrensen arbetskraft det alltså nödvän-ärom
digt hitta metoder och förvägar den anställde stimulerandeatt att ge
utvecklingsmöjligheter i arbetet och därmed högre arbetstillfredsställel-

Den organisation lyckas med detta blir stark och effektiv.se. som
I antal undersökningar påvisas vikten begreppet arbetstill-ett attav ge

fredsställelse vidgad innebörd.en
Försvarets forskningsanstalt FOA 1987 belyser med stöd olikaav

forskningsresultat vad bra arbete det...är. människorsett motsvarar
behov kvalifikation, samverkan och trygghet. För utformningenav av
arbetet innebär detta bl. arbetsuppgifterna måste komplexasåatta. vara
och varierande de ianspråktar de anställdas kapacitet och möjliggöratt

kreativt handlande.ett
De studier FOA har genomfört för belysa olika arbetssi-att gruppers

tuation visar behov vidga handlingsutrymmet för enskildaatt ett attav
och föreligger. En sådan förändring nödvändigär förutsätt-grupper en
ning för utveckling kompetens. Detta skulle, FOA, sannoliktav menar
också innebära allmänt utbytestörre arbetet och därmedett utgöraav en
offensiv satsning för begränsa avgångar och andra missnöjesytt-att ex.
ringar.

Anställda motiverade och kännerär arbetstillfredsställelse bidrarsom
till organisationens effektivitet ökar. För dettauppnåatt måsteatt ett
klimat skapas där arbetsuppgifterna står i fokus för intresset och där
uppgifterna hänsyn till medarbetarnas intressen, ambitioner och ka-tar
pacitet. Vidare måste arbetet för ansvarstagande ochutrymme egetge ge
ledning och anställda möjlighet utveckla de-att gemensamt normer som
finierar goda och dåliga prestationer kan utvecklas allteftersom in-som
dividerna utvecklas och i takt med värderingarna i föränd-samhälletatt
ras.

Försvaret, liksom samhället i övrigt, inne iär snabb och omfattandeen
omdaningsprocess. För människorna i organisationen skall ha förstå-att
else för och känna sig delaktiga i förändringarna detär nödvändigt att
verksamhetens mål klara ochär tydliga. blirDet då möjligt för individen

i högre grad hittillsän för sitt arbete och sinatt ta egetansvar egen
utveckling.

En chefernas viktigaste uppgifter därför i samarbete sinaär medattav
medarbetare formulera användbara och realiserbara mål för organisa-
tionsenheter och individer.Genom i denna föratt utrymmeprocess ge
personligt och kreativitet ökar sannolikt den för-enskildesengagemang

förståelse målen och medvetenheten delaktig i dem.attom vara
Förutsättningarna för inomalla arbetsorganisation skall strävaatt en

mål ökar härigenom, vilket i sin stärker samhörighetenmot tursamma
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framkalla stolthetoch bidrar tillde anställdalagandan hosoch att en
värde för organisation-organisationen. såvälDettatillhöra äröver att av

enskilde.för denen som
i framtiden kommerförutses den enskilde medarbetarenDet kan att

delaktighet förändringsarbetet. kommerkräva allt i Dettastörre attatt
motivationför medarbetaren skall kunna utvecklagrundenutgöra att

för kunnaoch självständighet i sitt arbete och skapa beredskap att taen
arbetsuppgifter utmaningar.sig och störreantaan nya

förväntar sig organisationen har förMedarbetaren också ettatt ansvar
enskildes personligaunderlätta, uppskatta och till den utveck-att ta vara

ling förenas verksamheten ställer.och låta denna med de krav somnya
utvecklas kom-medarbetarna möjligheterföljdSom attatt gesen av

organisationen,emellertid också ställa ökade krav påde att ex.mer
kvaliteten i verksamheten.effektivitet och förbättringarkrav på större av

förförväntningar uppfylls sikt risk avgångar,inte dessa uppstår påOm
kompetenta personalen. Andrafrämst bland den mest reagerar genom

enskildes förväntning-Organisationens krav och denpassivitet i arbetet.
till verksamhetens för-därför fortlöpande ochmåste prövas anpassasar

utsättningar.
innebära individennödvändigtvisutveckling intemåstePersonlig att

utveck-anställda behöverdeorganisationen. Flertaletinivåbyter enav
bredda ochmöjlighetmedarbetaren måstedvs.nivån,ling attinom ges

yrkesroll.sinfördjupa
sikt blirorganisationer visar denna påUtvecklingen väg ettattav

därför ak-Organisationenför flertalet anställda. måstehuvudalternativ
utveckling bl.och stimulera dennativt atttypuppmuntra a. genomav

till nivå.belöning befordran högreformerfinna andra än enav
för all personalbåda utvecklingsvägarnaGenerellt bör öppnasett vara

kategori eller kön.oavsett
fallenhet, vilja och förmå-kompetens, personligaenskildesdenDet är

viljauppgifter, dennes ochmed alltmer komplexasig i kastatt gega
sammanhängandeoch därmed störreökataxlaförmåga att ett ansvar

möjligheter till utveck-hans henneshandlingsfrihet skall ellerstyrasom
i arbetet.ling

personalutvecklingvidgad mås-tillvaratamöjliggöra ochdåFör att en
kompetenskraven förfaktiskavidtas. Dels deåtgärder måsteantalte ett

till verksamhet-ochfortlöpandeyrkesområden prövasantalett anpassas
nivå, kartläggasutveckling,alla formerkrav. Dels måste oavsettavens

betraktasanställd personalSlutligen måste allbeskrivas.och ensom
för verk-värde i sigSamtidigt detutvecklingsbar ärframtida ettresurs.

inom allafinns alla nivåer ochoch påbåde kvinnorsamheten mänom
verksamhetsområden.

ekonomiskaochanvända de personellahandlar detYtterst attom
möjligt.effektivorganisationen såtillgångarna på sätt görett somsom

effektivi-högsta möjligaavgörande för nåplatspå ärRätt rätt attperson
tet.
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Sammanfattningsvis kan personalens förväntningar i fram-anta attman
tiden, vid sidan lönefrågorna, blir attav

kunna inflytandeutöva sitt arbeteöverEl
finna arbetet meningsfullt viktigtär och i sammanhangEl störreatt ett
känna samhörighet med andra inom arbetsplatsenEJ
ha möjlighet utveckla den förmågan och yrkesskickligheten.E] att egna

2.3 Försvarets personal

Förhållandet mellan försvarets myndigheter arbetsgivare och densom
anställda personalen regleras lagstiftning, domstolspraxis, kollektiv-av

anställningsavtal,avtal, ensidig reglering sedvänjor. Dettapart samtav
FÖPUförändrasregelsystem ständigt. har valt rättsläget under åratt ta

för1989 utgångspunkt sina överväganden förslag.ochsom
FÖPUSamtidigt har det varit viktigt för följa utvecklingenatt noga

FÖPU:soch bedöma vad kan hända tio sikt. syftepå års med dessasom
framtidsperspektiv skapa säker bedömningsgrundär så möj-att en som
ligt för kunna lägga förslag till personalutvecklingsátgärder kanatt som
tillämpas längre tid.över en

FÖPUkapitel Vissa förutsättningar,I rättsliga fördjupar sitt under-
lag det gäller för utredningennär betydelsefulla rättsliga förutsättningar
för förhållandet mellan arbetsgivare och anställda inom försvaret.

Försvarets personalbehov och personaltillgång föränderligaär över
tiden både vad gäller antalet anställda och fördelningen på yrkesgrupper

Även FÖPUoch kompetensnivåer. inom dessa områden har valt att ta
läget år 1989 utgångspunkt för sina överväganden.som

2.3.1 Militär och civil personal

försvarsmaktenl finns militär personal och civil personal enligt il §
förordningen FFS 1983:50 försvarsmaktens personal. Vid myndig-om
heter tillhör försvarsmakten finns huvudsakligen civil personal.som
Endast fåtal militära tjänstemän finns vid försvarshögskolan,ett försvar-

forskningsanstalt och försvarets rationaliseringsinstitut.ets
militäraDen personalen består enligt § i förordningen2 bl. yrkes-a. av

officerare vilka definieras anställda innehar militära tjänstersom som
och inte tillhör någon officerare påsom reservstat,av grupperna reserv-
personal eller yrkesofñcersaspiranter.

Den civila personalen enligt i förordningenutgörs 3 § anställdaav som
har civila tjänster vid försvarsmaktens myndigheter.

Jämlikt beslut riksdagen år 1983 prop. 198283:l43, FöU rskr.13,av
299 ändrad indelning försvarsmaktens personal benämnsom av m. m.
all personal ingår i den militära krigsorganisationen militärsom perso-
nal. gällerDetta för civilaäven tjänstemän anställning påsom genom
civila tjänster inom försvarsmakten har tagits i anspråk för tjänstgöring i
försvarsmaktens krigsorganisation se 2 i förordningen8grupp om
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försvarsmaktens personal. försvarsmaktens krigsorganisation be-I
tjänstemännende civila tjänstepliktig personal.nämns

förordningen totalförsvarspersonalens folkrättsligaI 1987:971 om
ställning, vilka kombattanter vissa föreskrifterär samtm. m. anges som
till ledning för tolkningen tillämpningen för svensk del den inter-och av
nationella humanitära i väpnade konflikter.rätten

förordningens kombattanter enligtI 2§ Som de somanges: anses
förordningen försvarsmaktens militärFFS 1983:50 personal ärom per-

de inte enligt förordning tillhör sjukvårds- eller själa-sonal, dennaom
värdspersonalen.

för-Fördelningen uppgifter mellan militär och civil personal inomav
delvis tiden. fastställ-svarsmakten har sin grund långt tillbaka i Sålunda

des i försvarsbeslutsåväl 1936 års 1936:225 1942 årsprop. m.m. som
försvarsbeslut tredje särskilda rskr.prop. 1942:210, utskottet 1942:2,

i detalj vilka befattningar förvaltningsorgani-1942:374 inom stabs- och
sationerna skulle innehas de skilda personalkategorierna militär,som av
civilmilitär och civil personal.

Motsvarande detaljreglering uppgiftsfördelningen mellanav perso-
nalkategorierna fortsatte i bl. de Maj:ts särskilda beslutKungl.a. som

rörande organisationen stabs- och förvaltningstjänsten i fredtogs av
fram till slutet 1960-talet. Ett exempel Kungl. Maj:ts beslut den 4ärav
november organisation förvaltningstjänsten1960 stabs- ochom av m. m.
i fred vid Upplands signalregemente signalskola och signal-med arméns

kadettskola, vid underofñcersskola vid stabenarménstruppernas samt
för Uppsala-Västerås försvarsområden. framgårBeslutet TLA 102av nr
1960.

Efter förhandlingsrättsreformen år ändrade regeringen rutinerna1965
för fastställa myndigheternas organisation. Med stöd Kungl.att av
Maj bemyndigande den 22 oktober uppdrog departementschefen1965:ts

dåvarande avtalsverkåt SAV i den utsträckning behöv-statens att som
des förhandla anställnings- och arbetsvillkor för tjänsterna vid denom
aktuella myndigheten. Till beslutet fogades regel promemoria isom en
ärendet utvisade regeringens beslut den aktuella myndighetenssom om
organisation och tjänster, alltjämt i detalj.

regeringsbeslut förSådana dels underlag SAV och huvudorganisa-var
tionerna förhandlade träffade tjänsternasde och AB-avtalnär oms.
lönegradsplacering dels styrande för den aktuella myndighetenm. m.,
vid utformningen organisationen och därmed fördelningen arbets-av av
uppgifterna tjänstemännen.för exempel försvarsdepartementetsEtt är
uppdrag till förhandladen 21 1974 avtalsverk anställ-statens attmars om
nings- och arbetsvillkoren för i stabstjänst och förvaltning vidpersonal
vissa myndigheter inom bl. Upplands signalregemente Sarmén, 1a.
med förstaben Uppsala försvarsområden 4748,Västerås Fosamt av-

den juni tjänster vidtalet 19 1974 lönegradsplacering vissaom m. m. av
bl. S Kungl. Maj:ts juni med bl. godkännan-1 brev den 28 1974samta. a.
de avtalet och uppdrag till chefen för genomföra omorgani-armén attav
sationen enligt i brevet angivna föreskrifter.
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föreskriverNumera regeringen myndigheternas benämning, loka-om
lisering, verksamhetsfält organisation i och meddelarstortm. m., om-
det behövs begränsat antal särskilda bestämmelser förett resp. myn--
dighet. Detta sker i förordningen 1983:276 verksamheten inom för-om
svarsmakten och i särskilda instruktioner för övriga myndigheter inom
försvarsdepartementets verksamhetsområde.

För Upplands exempel benämningen skallregemente attsom anges nu
Upplands S lokaliseringenlFo 4748 och Enköping.regementevara

Verksamhetsfält ärm. m.
Mobiliserings- och krigsplanläggningD
Uppsättande och vidmakthållande krigsförbandD av
lnsats- och mobiliseringsberedskapD
Utbildning anställd personal, hemvärnspersonal och frivilligD av per-
sonal
Grundutbildning värnpliktigaD av
Repetitionsutbildning krigsförbandenD av
StödproduktionD

Organisationen är
ChefD
FörsvarsområdesstabD
Utbildningsenhet chefen för enheten utbildningschefoch ställföre-ärD
trädande myndighetschef
Enhet för planerings- produktionssamordningochD
Driftenheter, personalenhet.D varav en

fråga särskildaI bestämmelser chefen försvarsområdes-ärattom anges
befälhavare.

i förordningenI 7 § chefen skall militär tjänsteman. 1attanges vara
övrigt personalen civila tjänstemän.militära ochutgörs av

Utvecklingen har minskad detaljering igått statsmakt-motsom synes
beslut.ernas

FÖPU finnsSåvitt har kunnat inte i anslutning till dessa äldreutröna
sentida beslut någon redovisning principer för hur arbetsuppgift-eller av

hänförasskall till de olika personalkategorierna. Indelningsgrun-erna
dock rimligen ha varit arbetsuppgifternasden bör karaktär.

jämliktAllt yrkesbefäl har riksdagens beslut år 1978 prop. 1977
befälsordning78:24, FÖU 10, rskr. 179 för det militära försvaretom ny

uppgifter chef, fackman i krigs-fullgöra och utbildare såvälatt som som
fredsorganisationen. Utbildningen till yrkesofficer vidareutbild-och

utformadningen yrkesofficer yrkesofñcerare varjeär så alla påattav
fullgörabefälsnivå skall ha kompetens de nyssnämnda uppgifterna.att

vissa fredsorgani-propositionen typbefattningar i krigs- ochI angavs
för yrkesofñceraresationen på olika kompetensnivåer. typbefatt-Dessa

i regeringens förordningningar FFS 1980:29, lydelseävenanges ny
utbildning till och yrkesofñcerare1988:13 om av m. m.

Civil inom försvarsmakten för uppgifter i fredsorga-personal anställs
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funktionsområdena förplägnad, förrådsverksam-nisationen inom bl. a.
sjukvård, lokalvårdverkstadsdrift, fastighetsförvaltning, hälso- ochhet,

ekonomiadministration och allmän kontors-inom personal- ochsamt
föl-tjänsteman inom försvarsmaktenanställningen civiltjänst. Med som

krigsorganisa-tjänstgöra inom försvarsmaktensskyldighet ocksåjer att
FÖ tjänstgöringsskyldig-sin påtion. kapitel utvecklar PUl 3 närmare syn

krigsorganisationen.iheten
civil personal finnsbefattningar normalt sär-vissa utövasFör avsom

legitimation viss yrkeskompetens. Dettabestämmelser ellerskilda om
och förpläg-viss teknisk personalexempelvis sjukvårdspersonal,gäller

nadspersonal.
till-får intemilitärt anställda personalencivilt liksom denDen utan

försvarsmakt-anställning inomkrigsfara krig lämna sinstånd under eller
offentligi kap. 2 § lagen 1976:600enligt bestämmelserna 5 an-omen

ställning LOA.

personalbehov2.3.2 Försvarets

krigsfara ochuppgifter i fred, kris,lösa ålagdaförmågaFörsvarets att
personalbe-för personalbehoven. Dessautgångspunktenkrig är yttersta

krigsorganisation ianspråktag-i försvarsmaktenshov tillgodoses genom
frivillig personal,tjänstepliktig ochVärnpliktig personal,ande perso-av

civilt anställdyrkesofñcerare ochi och pånal reservstat samtreserv
personal.

yrkesofficerare och civila tjänstemänFredsorganisationens tillgång ärpå
förutsättning för atten

krigsorganisationens enhetervidmakthållaeffektivt utveckla ochD
den beredskap läget kräverupprätthållaD som

svenskt territoriumingripa kränkningarkunnaD mot av
mobilisering.och säkergenomföra snabbkunnaD en

genomföras enderafredsorganisationen kanArbetsuppgifterna i av
civila tjänstemänyrkesofficerare elleranställdaD

i deras utbildningledi eller påpersonal reservstat ettsomreserv
utbildningled i derasVärnpliktig personal ettsom

utbildningfrivillig led i deraspersonal ettsom
utanför försvarsmakten köptaföretag enskildamyndigheter, eller

tjänster.

ochBefälsbehovsutredningen 1985:3Ds Föutredningar,Flera senast
för-och lämnatförsvarskommitté har analyseratSOU 1987:9,1984 års

överbefälha-personalbehov. Vidare harförsvarsmaktensslag avseende
perspek-inom försvaret icentral nivåoch Övriga myndigheter påvaren

anslagsframställningar redovisati årligativ- och programplaner samt
behovet personal.av

riksdagen beslut år 1987 prop.Utifrån dessa underlag har genom
fortsatta utvecklingtotalförsvaretsll, rskr. 310198687:95, FöU om

försvarsmakten.långsiktiga behovet personal inomdetangett av
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I avvaktan på ställningstagande till utredningsarbetepågående skall
inriktningen för budgetåret 199697 årsanställda inom37 000vara ca
försvarsmakten 17 yrkesofñcerare regleringsbrevet500 förvarav ca
budgetåret 198990 14.s.

Myndigheterna nivå inom försvarsmaktenpå central skall med beak-
inriktningtande denna planera sitt personalbehov för varje budgetår.av

Övriga myndigheter inom försvarsdepartementets verksamhetsområde
planerar och redovisar på motsvarande sitt personalbehov utgåendesätt
från planerad verksamhet.

Riksdagen har tagit ställning till dessa personalbehovsplanersenast
beslut år 1989 planering och anslag för totalförsvarets civilagenom om

del, 1988891100, FöU 12, rskr. 149 och planering ochprop.m. m. om
för det militära försvaret,anslag 198889:80, FöU 14, rskr.prop.m. m.

294

2.3.3 personaltillgångarFörsvarets

Tillgången yrkesofñcerare civilt anställd i frågapå och personal om an-
tal anställda volym och kompetens struktur beror flera olika fak-på

Dessa är:torer.
Verksamhetens krav vilka arbetsuppgifter skall fullgörasdvs. av-

anställd personal och vilka kompetenskrav ställer arbetsuppgifterna på
personalen.

faktor borde i idealt bestämmande förDenna personal-ett system vara
volym och personalstruktur inom försvaret. Så emellertid inte falletär av
skäl redovisas i det följande.som

Tillgängliga ekonomiska myndigheternas möj-begränsarresurser
ligheter anställa i överensstämmelse med verksamhetenspersonalatt
krav.

Myndigheterna entledigakan inte fritt den anställda personalen
måste iaktta arbetsrättens bestämmelser saklig grund förutan om upp-

sägning. Därigenom myndigheternas personaltillgång relativtär över
lång tid beroende den finns anställd vid myndighetenpersonalav som
och dess benägenhet lämna sin anställning.att

Myndigheternas möjligheter anställa och behålla den personalatt
behövs begränsas konkurrens arbetsgivare.från andrasom av
Myndigheternas vilja och de anställdas intresse församtresurser en

kompetensutveckling skapar möjligabästa överensstämmelse mel-som
lan och tillgångbehov på personal.

skäl har myndigheterna godAv dessa aldrig eller mycket sällan såen
överensstämmelse mellan verksamhetensarbetsuppgifternas krav på
personal volym och struktur och den faktiska personaltillgången som

önskvärt.vore
1989 yrkesofñcerare civila tjänstemän vidI antalet ochmars var myn-

digheterna inom försvarsdepartementets verksamhetsområde vidsamt
Åldersfördelningenförsvarsdepartementet framgår tabell41 642. 2.1.av
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ÅldersfördelningenTabell 2.1 inom försvaret

Ålders- hel- och deltidAntal personer
tjänstemänYrkesofficerare Civila Summaintervall

41 4565-69 4
2112199 191360-64

1385 2910 429555-59
1634 3 163 4 79750-54

601345-49 2254 3759
2 232 6 70740-44 475 4
2 244 2 880 5 12435-39
2401 2198 459930-34

2 036 4 70725-29 2 671
1722 3 03720-24 1315

0 206 20615 19-
16582 25 060 41 642Summa

verkstadsavdelning.Källa: SAV och FMV:s

civila åldersfördelningdetaljerad redovisning den personalensEn av
utredningens första betänkande bilagorna ochåterfinns i 7 9.

visar bland yrkesofñcerarna ungefär hälftenStatistiken är överatt
ålderssammansättningunder beror hu-40 år. Dennaresp. gynnsamma

för rekryteringen. Huvuddelen devudsakligen principernapå av som
yrkesofficerare ochanställs mellan 20 30 år.ärsom

de civila tjänstemännen förhållandet annorlunda. Ca %Bland 65 ärär
omfattarJämfört med landets befolkning mellan 15 och 64 år40 år.över

civila tjänstemän fler äldre och färreförsvarets Dettayngre personer.
kraftiga civilaförhållande har flera orsaker. den minskningenEn är av

20-årsperioden vilken hartjänstemän inom försvaret under den gångna
arbetskraft. orsaklett till begränsad rekrytering En är attannanav ung

benägenheten byta arbete och arbetsgivare med stigande lev-att avtar
nadsålder. ytterligare orsak nyrekryteringen inte sker medEn är att en-
bart ungdomar.

FÖPU tjänste-kan alltså konstatera försvaret det gäller civilanäratt
förväntas föreligga inomhar åldersstruktur liknar denmän en som som

övriga arbetsmarknaden omkring inne-delar år 2000 2.4. Dettaseav p.
kompetensutvecklingbär redan krav på omfattande för iattnu nya ar-

betsuppgifter till konsekvensden civila personalen. En blirta vara annan
omfattande pensionsavgångar möjlig-slutet l990-talet. Dessamot av ger
het rekrytera kompetens ställer också krav inskolningsin-påatt ny men
satser.

Arbetsmarknaden2.4 på 1990-talet

I detta avsnitt beskrivs förutsättningarna fram år den2000 påemot
svenska arbetsmarknaden i fråga utbud och efterfrågan arbets-påom
kraft. Syftet med avsnittet belysa den miljöär och de problematt som
försvarets myndigheter kommer de skall lösa sinmöta när personal-att
försörjning l990-talet.på
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Utbudet på arbetskraft i förstaär hand beroende befolkningsut-av
vecklingen också den allmänna ekonomiskamen utvecklingen, möj-av
ligheter till barntillsyn arbetstids-, ledighets-samt och pensionsbestäm-

Ävenmelser. arbetsmiljön, arbetsförhållanden i övrigt och hälsotillståndet
i arbetskraften påverkar utbudet arbetskraft.av

Efterfrågan på arbetskraft främstär beroende hurpå den ekonomiska
aktiviteten utvecklas. När efterfrågan på och tjänster i samhälletvaror
ökar stiger efterfrågan på arbetskraft och tvärtom. Teknik- och organisa-
tionsutvecklingen denär andra huvudfaktorn påverkar efterfrågansom
på arbetskraft.

Befolkningsutvecklingen och därmed utvecklingen tillgången påav
arbetskraft visar ökning fram år 2000 enligt följandeen emot tabell.

Tabell 2.2 Befolkningsutvecklingen och utvecklingen arbetskraftstillgångarnaav
1970-2000

År 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Befolkning 5 161 5 155 5 205 5 286 5 368 5 453 5 528
16-64 år
tusental
personer
Antal 3 857 4 062 4 232 2964 4 525 4 645 4 726
sysselsatta
tusental
personer
Totalt 6 351 6 139 6039 6 252 6 495 6 553 6689
antal
arbets-
timmar
miljoner
timmar
Period 70- 75 75-80 80-85 85 90 90- 95 95-2000-
Procentuell -3,3 1,6 +3,5 +3,9 +0,9 +2,1-förändring av
antalet arbets-
timmar

Prognosen för det totala antalet arbetstimmar gjordär med utgångs-
punkt i beslut fattas förlängdatt föräldraförsäkring till 18 månaderom
och 6 veckors för alla.semester

Källa: SCB:s underlag till arbetstidsutredningen.

Trots den osäkerhet förknippadär med bedömningar utbudetsom av av
arbetskraft detär möjligt förutse några viktiga förändringaratt på 1990-
talet.

Utvecklingen befolkningens sammansättning kommerav bli bety-att
delsefull. Enligt SCB:s befolkningskalkyl sker betydande förskjutningar
i åldersstrukturen. Antalet i åldern 16-24 år minskaväntaspersoner
med fram16 % till sekelskiftet. Samtidigt blir antalet medelålders 45-
59 år bortåt 30 % fler år 2000.

3-SOU 1989:85
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SCBKälla:

kon-fårålderssammansättningbefolkningensiförskjutning somDenna
pågod tillgångrelativthakommerarbetsgivareflesta attdesekvens att

verksamhet-utvecklingenarbetskraft. Genomyrkeserfarenochäldre av
medöverensstämmaintefalli många attyrkeskompetensenkommeren

arbets-denkonkurrensenblirSamtidigtbehov.verksamhetens ungaom
arbets-såvälkrav påställaförhållanden kommer atthård.kraften Dessa

kompetensutveckling.påarbetstagaregivare satsaattsom
ökningförutses ärförändringosäkerviktig enEn sommermenannan

medräknarhuvudkalkyl ettSCB:stimmar. Iarbetadeantalet mani
vissisysselsattaandelendvs.arbetskraftsdeltagandeökat enfortsatt

ökningfortsattochåldersgrupperi flertaletbefolkningen avenavgrupp
tillsammansvilketåren,deunder närmastekvinnor gerförarbetstiden

ökarfalletblirsåräknat. Omi timmararbetskraftsutbudtotaltökatett
första gångentid förlängreunderarbetade timmarantalettotaladet en

arbetadeantaletkommerEnligt SCB:s1930-talet.sedan senaste prognos
förlängning-1990-talet ävenunderomkring 3 °0medökatimmar omatt

förveckorsochmånader 6 semestertill l8föräldraförsäkringenaven
minskningmedhälftförsta1970-taletstillgenomförs. Kontrastenalla en

iantaletökningkraftigmed 3,3 %timvolymen personertrots avenav
betydande.därmedarbetskraften blir

kommerarbetslivetikvinnor attantaletsannoliktvidareDet är att
relativa arbets-med deräknarSCBtill 2000. attfram årökafortsätta att

kommeråldrarnayrkesverksamma atti dekvinnorför varakraftstalen
seklet.i slutetför männendesamma avsom

minska nå-möjligenfortsätterarbetskrafteni attdeltagandeMännens
och män.kvinnormellanutjämningtillbidrarocksåvilketgot, en

kommalängd kanarbetstidens attarbetskraften ochpersoneriAntalet
förslagEnligt detframtida skattesystem.utformningenpåverkas avav
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inkomstskatteutredningen har lämnat räknar medsom viss ök-man en
ning arbetskraftsutbudet till följd skattereformen. Likaså kan till-av av
växttakten i ekonomin och realinkomsternas utveckling påverka arbets-
kraftsutbudet. En snabbare realinkomstökning vadän förutsessom nu
kan betyda många människor föredrar minskaatt sin arbetstidatt änmer
vad sCBzs arbetskraftskalkyler antyder. Omvänt kan utveck-motsatten
ling tillväxt och realinkomster leda till förlängning arbetstiderav en av
och ökning antalet arbetande.en av

Vissa obalanser kan förväntas inom 1990-talets arbetsmarknad. Med
hjälp främst arbetsmarknadsdepartementets bedömningarav samman-

FÖPUfattar och redovisar i bilaga vissa7 antaganden sådana oba-om
lanser.

2.5 Kompetensutvecklingens betydelse

l betänkandet SOU FÖPU1988:12 Civil personal i försvaret har i prin-
cip ioch detalj för olika yrkesgrupper redovisat överväganden och för-
slag personalutveckling. Utredningen har däri sitt kom-om resonemang
mit fram till följande slutsats: Personalutveckling bör betraktas som en
investering för framtiden, organisationen inte har rådsom att avvara

71.s.
Riksdag och regering har under iär olika sammanhang fram-senare

hållit kompetensutvecklingens betydelse för ökad produktivitet och till-
iväxt hela samhället. dettaI ingår krav förnyelsepå effektiviseringoch

den offentliga sektorn i syfte öka utbytet insattaav att av resurser.
Senast i anslutning till riksdagens beslut år 1989 de allmänna rikt-om

linjerna för den ekonomiska politiken och för budgetregleringen m. m.
prop. 1988891150, bil. FiU 30, rskr. 327 uttalades följande kom-om
petensutvecklingens betydelse:

Det framtida arbetslivet kommer ställa ökade krav på utbildningatt
och kunnande. hårdnandeEn internationell konkurrens ökadgör pro-
duktivitet till förutsättning för fortsatt tillväxt och villkor fören ett
företagens överlevnad. Allt tonviktstörre kommer därför behövaatt
läggas på utvecklingen arbetsorganisationen och på kompetensut-av
veckling och internutbildning i företag och förvaltningar.

Vid konkurrens arbetssökande blir möjligheter till utvecklingom
internutbildning starkt rekryteringsargument. Arbetstagareettgenom

möjlighet till fortbildning kan också mycket bättre än andrasom ges
delta i och aktivt bidra till de snabba förändringarna i teknik och
arbetssätt.

En satsning på kompetensutvecklande internutbildning kon-är en
kret handling trovärdighet åt uppfattningen personalen ärsom ger att
den viktigaste i produktionslivet. Detta inte minstär viktigtresursen

detnär gäller vidareutbildning äldre.av
Det emellertidär inte enbart utbildning i form kurser och konfe-av

betydelsefulltär för fortbildningen. Ungdomens fordring-renser som
på morgondagens arbetsmarknad krav påar närmande mel-ettreser



1989:85SOUförutsättningarAllmänna36

iinte enbartarbetsliv tarutbildningochproduktion ett somlan - bila-Nyssnämndagerkunskaper.i sigkunskaper,anspråk utan som
9.till s.prop.,ga

formerKompetensutvecklingens2.5.1

för-förändringarallaFÖPU kompetensutvecklingdefinierar somsom
sittutföraviljaochförmågafärdighet, attkunskap,personalensbättrar

arbete.
samtidigtförändringarnadådenutveckling ärformenbästaDen av

myndighet-utveckling. Avpersonligochkompetensutvecklinginnebär
detta ochpåuppmärksammaförändringsarbete äri sittdekrävs atterna
och sinaorganisationpersonal,sinutvecklingsigvinnlägger avenom
utveck-personligochkompetensutvecklingförenararbetsformer som

ling.
förändring-uppkommerdetmedalltid räknaemellertidmåste attMan

upplevstillfälletförlivmänniskasorganisations eller somi somenar
personalutvecklingen äruppgift förviktignegativa. Enmindreellermer

upplevelse.negativsådanhanterakunnaförmåganbidra tilldå att enatt
förberedskaphaarbetstagarenarbetsgivaren attför såvälgällerDet som

aktuellafrån denochsituationenbearbetaförändringar, kunnanegativa
för bådepositivaförändringar äråstadkommaarbeteti somstatusen

anställde.och denorganisationen
utvecklings-vid valmyndigheternaviktigtochblir att avDet mermer

olika formerhanterasamordnatochsamtidigtförmåga avstrategi har att
inriktninghelhet.dynamisk Dennablirtillsammansutveckling ensom

Därmedlärandestrategi.fL förStjernbergTorbjörn menaskallas m.av
utveck-medkompetensutvecklingindividuellförenaförstrategi atten
innebärLärandestrateginverksamhet.och dessorganisationenling av

anställda.sinahelt påutvecklingsarbetetöverlåtermyndigheteninte att
ledningen,mellansamspel expertergradden i högkräver ettTvärtom

anställda.deoch
kompetensutvecklingförFÖPU formerbelysa någratillövergår attnu

i olikaförändringstaktdenutgångsvärde ärorganisation. Ett atti en
l990-talet.underbeståkommersamhälleråder i vårt atthänseenden som

överensstäm-kommersällankompetenstillgångarna attföljerDärav att
figur 2.2.sekompetensbehovenmedma

mednödvändigtdetobalansdenna ärmedtillrättakommaFör att
åtminstone två vägarfinnsDetkompetensen. attför ändraåtgärder att

myndighet.inomdettagöra en
denpersonal såanställdredanutveckla motattEn väg är svararatt

statsförvalt-strategi inomlärandei fokus,titel KompetensärBoken somvars- slut-erfarenheter ochdesammanställningHelsingborg 1989 ärningen aven- fackliga huvud-deinitieradesFokusprojektet. Dettaframkommit i avsatsersom ochSACOSR-Sförbund ochStatsanställdasTCO-S,iorganisationerna staten:
arbets-ochStatskontoretarbetsgivarverk,med statenssamarbetebedrevs i statens

arbetsmiljö-frånmed stödfinansieratsProjektet harmarknadsnämnd SAMN.
fonden.
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Figur 2.2 Skillnaden mellan myndighetskompetensbehovoch kompetenstillgången
och hur denna kan minskas

Kompetenstillgäng Kompetensbehov

Avveckling Utveckling Rekrytering

Vad är lönsamt för:mest
Verksamheten Individen

Samhället

kompetensbehoven bådepå kort och lång sikt. Detta ochär blir troligen
framtideniäven den vanligaste formen för kompetensförändringar. Den
tillgången på äldre ochstora yrkeserfaren arbetskraft och den relativt

begränsade tillgången på ungdomar förstärker motiven för sådana in-
Speciellt gäller detta försatser. med rutinbetonade arbeten ellerpersoner

arbeten inom områden med snabb teknik- och kunskapsutveckling.
formerAlla utvecklingsinsatser måste till Ett exempel ärav tas attvara.

systematiskt arbeta med handledare i organisationen.mentorer Detta
dubbla utvecklings- och stimulanseffekter. Mentornger utvecklas inom

sitt arbetsområde och upplever det meningsfullt få överlämna sinattsom
kunskap och erfarenhet till medarbetare. Om mentorskapet utövasnya
skickligt kommer medarbetarennybörjaren snabbare utvecklas i sittatt
arbete och bli säkrare i sin yrkesroll. Denna form kompetensutveck-av
ling blir särskilt värdefull när in igår traditionellt ellerpersoner mans-
kvinnodominerad verksamhet självaoch tillhör det underrepresenterade
könet.

Kompetensutveckling i denna form kommer också effek-att ettvara
tivt medel för utveckla organisation, arbetsformeratt och verksamhet
inom myndigheterna. Härigenom skapas förutsättningar för goden per-
sonalförsörjning vilket ökad effektivitet samtidigt myndighet-ger en som

blir attraktiva och konkurrenskraftiga.erna



1989:85SOUAllmännafömtsätrningar38

organisationennyrekrytering tillföraärEn väg att nygenomannan
nyrekryteringförvärdefull kompetens. Utrymmeverksamhetenoch för

anställda,stimulerarochnaturlig avgångskapas att mangenomgenom
tillövergåorganisationen,in ivilkas kompetens att annan an-passar

möj-därförbörPersonalavgångarsysselsättning.ställning eller ses som
lämplig kompetens.organisationentillföraligheter att

också flerafinns detutvecklingpersonligaanställdesdengällerdetNär
möjligheter.

livstidsinundervarje människamöjlighet ut-betydelsefull ärEn att
arbe-utveckling bidrardennalivserfarenhet. Isinpåvecklar och bygger

del.oväsentligmed intetet en
handlarochfinns i arbetetutvecklingpersonligmöjlighet tillEn annan

inomnybörjare till mästarefråndetta gåinomutvecklasdå attattom -
kompetensutveckling ärochutvecklingpersonligformyrket. Denna av

med-flestamyndighet. Defråga inomibör kommavanligenden ensom
till högreutvecklasvillkan ellerorganisation varkeniarbetare enen

denbåde förpositivyrkesrollenutveckling i ärpersonligbefattning. Men
FÖPU sinaanställda enligtdeorganisationen.anställde och attanser

det,kräververksamhetenskyldighet när ut-anställningsavtal har att,
yrkesroller.i sinatillnybörjare mästaresig frånveckla

anställdFÖPU innebärutvecklingdenockså peka på attvill ensom
organisationen. Dennasamordnarroll iochellerledar-befordras till en

ifåtalomfattakan endastutvecklingpersonligform ett enpersonerav
det vik-anställdaoch de ärmyndighetenbådeorganisation.effektiv För

lämpadedemed sågenomföra denna mestatttigt att omsorgprocess
skickligebefordra denMisstagetdettautvecklas på sätt. attpersonerna

finnabörOrganisationenundvikas.bördålig ledaretillmästaren en
led-yrkesroll. bra sätt ärEtti hansbelönaför mästarenformer enatt

ochsamordnare över-ledareminskar behovetningsfilosofi somavsom
visar hurexempeltill Dettaarbetsuppgifter mästarna.för vissa derasav
organisa-ledningsfilosofi, arbetsformer,finns mellansamband detnära

organisation.personalutveckling itions- och en
yrkesinriktninghelt bytapersonlig utveckling ärformEn attavannan

sysselsättning.tillarbetsgivaren eller gåendera hos den att annanegna
kompetensför dennödvändigtlämpligt ochbådekanDetta varsvara

arbetsuppgifterna.de aktuellainte medintressen stämmeroch eller
för all personalutvecklingsvägar öppnabör allaGenerellt sett vara

personligakompetens,enskildesdenkategori eller kön. Det äroavsett
komplexamed alltmersig i kastförmågavilja ochfallenhet, upp-att ge

fådärigenomochökataxlavilja och förmågagifter, dennes ettatt ansvar
till utveck-utsikterenskildesskall denhandlingsfrihetstörre styrasom

utifrånsåledes formasutveckling skalltillMöjligheteni arbetet.ling
och förmåga.kompetensanställdesställda denkravverksamhetens mot

2.5.2 Kompetensanalys

organisationsnödvändigt förinför förändringarAtt ha beredskap är en
förändringsbered-överlevnad. uppnåutveckling och långsiktiga För att
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skap ledningenmåste ha framförhållninggod och hålla sig åjour meden
förändrade krav på verksamheten.

Förändringar medför ofta behov kompetens samtidigt deav ny som
kan erbjuda tillfällen till kompetensutveckling för de anställda. Det är av
vikt undvika utveckling innebär beroende kompetensatt etten som av

saknar och den befintliga kompetensen inte behövs. Verksamhet-attman
utveckling och de därmed sammanhängande kompetensbehovenens

måste stämma med deöverens anställdas behov personlig utvecklingav
och trygghet. Att ha kunskap vilken kompetens finns och attom som
utveckla personalen för de krav framtiden kan komma ställa ärattsom
således förutsättning för god beredskap.en

Arbetsgivarens kunskap den personalens kompetens varierarom egna
beroende hur metodisktpå arbetat med fram dessa uppgifter.att taman

finnsSom regel baskunskap personalen, dvs. uppgifter be-en om om
fattning, utbildningsbakgrund, interna utbildningar Dessa kunskap-etc.

dock ofta inte tillräckliga kompletterasär måste med kompetens-utaner
inventeringar och systematiska utvecklingssamtal. Därefter krävs en
analys både den kompetens finns för dagen och den kompetensav som

framtidenbehövs i för sedan kunna utarbeta förplaner kompe-attsom
tensutveckling. finnsDet olika modeller för hur kompetensinvente-en
ring kompetensanalys kan till igå praktiken. Vilken modellresp. man
bör välja blir beroende varje myndighets konkreta situation, antalav

FÖPUberörda vill här endast betona frågans vikt och redogör inteosv.
för någon särskildnärmare metod.

2.5.3 Utvecklingssamtalets betydelse

viktigEn förutsättning för myndighetens utveckling sin personal,att av
organisation och sina arbetsformer skall fungera effektiv och för-är en
troendefull kommunikation mellan arbetstagaren och arbetsgivaren

mellan de fackligalokala organisationerna och arbetsgivaren.samt
Kommunikationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren bör bl. a.

ske systematiska utvecklingssamtal. Arbetsledaren kan medgenom ut-
vecklingssamtalet underlag dels skapa den utveckling möjligärsom som
inom ansvarsområde, dels föra Önskemål och förväntningareget rörsom
utveckling till arbetsuppgifter i andra delar organisationen vidare tillav
personalchefen och myndighetens ledning.

En viktig uppgift för ledningen bådeär direkt och arbetsle-att genom
darna informera de anställda policy och riktlinjer förgällerom som
personalutvecklingen inom myndigheten.

Vidare måste ledningen bl. personalfunktionen och arbetsle-genom a.
darna långsiktigtså möjligt informera arbetsorganisationenssom om
och kompetensbehovens utveckling.

Slutligen bör vid myndigheten finnas flerårig bemannings-, utveck-en
lings- och utbildningsplan omfattar alla befattningar och allasom an-
ställda inom myndigheten. Någon kategoriuppdelning i yrkesofñcerare
och civila tjänstemän bör ske. Planen bör gälla tills vidare och faststäl-
las på rullas minst till två gånger år.nytt en per
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för arbetsledare och allatillgänglig allaplanviktigt denna ärDet är att
tillkomplementför utvecklingssamtalen. Ettunderlaganställda ettsom

jämnapersonalfunktionen med mellanrumsamtal kandessa attvara
befattningar ochintresse föranställda anmälaallaskriftligen låter ar-

finns i organisationen.betsuppgifter som
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Vissa rättsliga förutsättningar3

FÖPUSammanfattningsvis konstaterar bl. följande i detta ka-a.
pitel.

ÄvenTjänstebegreppet har tidigare tolkats mycketD snävt. rela-
tivt förändringarsmå arbetsinnehållet i tjänst har ansettsav en
föranleda behov tjänst. Detta har medverkat till attav en ny
konservera myndigheternas arbetsorganisationer samtidigt

individualplanering arbetsbyte för personalensom genom av-
försvårats.sevärt

kravDe statsmakterna ställerD på myndigheterna isom numera
fråga service effektivitetoch medför behovet flexi-attom av
blare arbetsorganisationer ökar.
Genom praxisändring tjänstebegreppetharD under åren senare
successivt kommit utvidgas. likhetl med vad gäller påatt som
den privata arbetsmarknaden det möjligt iattanses numera
ökad utsträckning arbetstagare förändrade arbetsupp-ge en
gifter det därigenom uppstår anställningutan att en annan
tjänst.
Arbetsskyldigheten för anställda vid försvarsmaktensD myn-
digheter gäller för arbete i freds-såväl krigsorganisation-som

frånoch anställningsförhållandet.utgår Arbetsskyldighet-en
dock begränsad tillär uppgifter inom anställningsmyndig-en

hetens verksamhetsområde-fält.

FÖPUföresâri detta kapitel det i lagen offentlig anställ-att om
LOA införsning regel vidgad skyldighet för de anställdaen om
försvarsmakteninom tjänstgöra i försvarsmaktens krigsorga-att

nisation.

Förutsättningarna för byta militär tjänst civil sådan elleratt ut mot mot
tjänst alternativt militärär eller civil bl. beroendeär vadsom a. av som

med begreppet tjänst. Utredningen det därför nödvändigtavses attanser
redogöra för sin tjänstebegreppetpå på de med tjänsten närasamtsyn
sammankopplade begreppen anställning och befattning.

Iden arbetsrättsliga lagstiftningen förekommer begreppen anställning
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definieratsdessa hartjänst i olika sammanhang rätts-och många utan att
iförekommer huvud inte lag- ellerbefattningligt. Begreppet över taget

flitigt i andra sammanhanganvänds uttrycketförordningstext. Däremot
inom försvarsmakten.

författningstexter såväl offent-anställning förekommer iBegreppet av
arbetsrättslig karaktär.ligrättslig som

anställningVad3.1 är en

förklara begreppethandsdet tillhänseende ligger närmasträttsligtI att
till vilket knutitsstatusförhållandegrundatpå avtalanställning ettsom
i och meduppkommerrättsverkningar ochkomplex att enett somav

tjänsteavtal.anställningsavtalingårarbetstagarearbetsgivare och etten
lön tillskyldighethuvudförpliktelse består iArbetsgivarens att utgeen

arbetskraft till arbetsgiva-sinställaarbetstagarensocharbetstagaren att
används anställ-lagstiftningenarbetsrättsligaförfogande. denIrens

arbetsgivare ochmellanför relationenbeteckningning en ar-ensom
avtalsförhållandeför markeravanligtvisoch dåbetstagare, att ettatt

lagen l976:600,upphör. kap. l §består eller Ikommit till stånd, om-
LOAoffentlig anställningtryckt 1987:1000 attanges ex. om enom

olämpliguppenbarligenhanvisar ärbegått brotthararbetstagare attsom
exempelytterligareavskedas. Somanställning får hansininneha ettatt

anställnings-ändrad 1989:428l982:80,§ 2 lagenkan 34nämnas st. om
uppsägningstvistdet uppkommervariskydd LAS att om enanges om

tvist-uppsägningen förränföljdanställningen tillgiltighet upphör av
tjänstföljande användsdetframgårslutligt avgjorts. Somhar aven

åsyftas.i dess helhetanställningenanställningmed närsynonymt
tjänstvidare begrepp såmening änemellertid i vissAnställning är ett

beredskapsarbete och arbete påvikariat,däri inrymstill vida ävenatt
anställsför sådant arbeteanställsinskolningsplatser. Densärskilda som

tjänst.nämligen inte på en

tjänstVad3.2 är en

tjänstemannaanställ-medskall arbetstagarestatsförvaltningenInom en
vikariat.tjänst eller påanställning upphängd påha sinning etten

skall anställasanställningarstatligt reglerademedArbetstagare som
omtryckt 1984:20,förordningen 1982:ll3,följertjänstemän. Detta av
för itjänstemannaanställning arbetstagareändrad 1989:435senast om

för dengäller dock bl.anställningar. Undantagregleradestatligt soma.
särskilda inskolningsplats-beredskapsarbete eller arbete påanvisatshar

arbetstagare,kategorier används begreppenfrån dessaBortsett senareer.
statsförvaltningeninomoch tjänstemananställd, löntagare synonymt

anställningsförhållande.iför den arbetspresterande parten ett
avlönings-anställningar därreglerade anställningarMed statligt avses

myndig-regeringen eller denmedverkanförmånerna fastställs under av
bestämmer.regeringenhet som
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Tjänster inrättades tidigare ordinarie, ordinarie ochextra extrasom
tjänster arvodestjänster och göromålsförordnande.samt

1988I års avtalsrörelse kom emellertid på den statliga arbets-parterna
marknaden fr.överens den l november 1988 dessaersättaattom o. m.
tjänstetyper med kallade lönetjänsttvå, och arvodestjänst. Benämningen
ordinarie behålls för domare och inte tjänste-präster utgör någonmen

Ordinarie tjänster liksom göromålsförordnande kommer därförtyp. att
inom försvarsmakten.utmönstras

Begränsningen antalet tjänstetyper innebär inte någon ändring iav
fråga det statliga tjänstebegreppet eller i fråga de anställ-om om s.
ningsformerna fullmakt förordnande.eller

tjänstemanNumera kan hos anställas endast lönetjänstpåstatenen en
eller arvodestjänst eller vikariatpå sådan tjänst.påetten en

Föreskrifter tjänstebeteckningarna och skall inte längre till-om o, e g
lämpas. Bokstavsbeteckningarna och tidigare har förbehållitsp r som
vissa ordinarie tjänster behålls däremot, används fortsättningsvismen

beteckning för sådana lönetjänster inrättas regeringen.som som av
fortsattaDen redogörelsen sikte förhållandenapå efter tjänstesy-tar

stemreformen den l november 1988.
Begreppet militärtjänst och militär tjänsteman förekommer både

i författnings- och avtalstext, kap.7 8 § LOA, förordningen32 §se ex.
1988:548, ändrad 1989:620 handläggning ärenden, tjäns-senast om av
tetillsättning inom försvarsmakten administrationsförordning-m. m.
en, allmänna pensionsavtalet och 7 § 6 sektoravtalet för försvaretmom.
SA-F. Såvitt utredningen har kunnat finna dessa begrepp inte defini-är
erade. Däremot definieras vissa andra begrepp med utgångspunkt från
begreppet militär tjänst. Med yrkesofñcer exempelvis enligt 2§avses
förordningen försvarsmaktens personal FFS 1983:50 Anställdaom

innehar militära tjänster och som...som
Den militära tjänsten inte särskild tjänstetyputgör vid sidan deen av

tidigare uppräknade. Militär personal anställs liksom övrig personal på
lönetjänst eller på arvodestjänst eller på vikariat på sådanen etten en

tjänst.
sistnämnda förordningl l § det i försvarsmakten finns mili-attanges
civiloch personaltär den militära personalen består tolv olikasamt att av

2 §. Bland dessa återfinns yrkesofficerare, officeraregrupper grupper
på ochreservpersonal yrkesofficersaspiranter 2 § l-4.reservstat, p.
Dessa benämns anställd militär personal 4 §.

Av dessa officerare,anställs högskoleingenjörer, försvarsläkare, för-
svarsveterinärer, försvarstandläkare, försvarsapotekare och försvarsme-

Övrigatjänsterteorologer på för yrkesofficerare. arbetstagare tillhörsom
anställd militär personal tjänster föranställs på officerare pågruppen

reservofficerare eller yrkesofñcersaspiranter. tjänsterDessareservstat,
följaktligenär militära tjänster. Arbetstagare anställs på sådan tjänstsom
militär tjänsteman.är
Skillnaden mellan civil och militär tjänst består främst i atten en

pensionsáldern för flertalet militära tjänster lägreär vad gällerän som
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behöver ledigkungöras.militära tjänster inteför civila tjänster samt att
tjänst också normaltanställd militär harpåDen är en meraensom

förordning-kap. LOA och 23 §utvidgad tjänstgöringsskyldighet se 7 8 §
förekom-mellan tjänsternaförsvarsmaktens personal. Olikheteren om

anställningsvillkor.avlönings- ochi fråga vissa andradessutom ommer
för anställning allabehörighetsvillkor uppställs påvissa generellaAtt

utredningen itjänster redovisarendast för fåtal civilamilitära ettmen
bilaga

Fitjänstesystemet 1974:6statliga och Dspromemorian löne-DetI s.
följande beträffandelönesystemutredningenstatligaanför den56-57

tjänst.uttrycket

tjänstemannalag-skiftande bemärkelse ianvänds iUttrycket tjänst
dras in,inrättas, förändras ellertjänststiftningen. När säger attman en

förvaltningsorganisation-beteckna plats iuttrycket föranvänds att en
inte betrak-tjänst behöverorganisationsschemat.i Menruta enen, en

uteslutande fråntjänstensynpunkt. Serorganisatoriskfråntas man
löneskalan iplaceringi främsta hand dess pålönesynpunkt, träder

funktion.bakgrund sinocksåtjänst kanblickpunkten. En mot avses
lärartjänster, läkar-biträdestjänster,chefstjänster,talarMan om

tjänst, fjärdejfrteknikertjänster IWennergren,tjänster, statensosv.
f..74.upplagan, s.

tjänstebegreppetDet statliga således inte entydigt. flera ställenär På
i StjL används begreppet i bemärkelse tyder anställning-på atten som

helhet åsyftas, skiljas från tjänsten i och29 § lämnaen som ex.
tjänsten i det däremot i35 När 27§ talas tjänstemanom som
fullgör sin tjänst tillfredsställande det tjänstens funktion arbets-är
uppgifterna träder i förgrunden. gäller uttrycketDetsamma an-som

tjänst i vilket syftar på arbete utförs tjänste-nan som av annan
också tydligt tjänstetillsättningDet är enligt har till före-5 §attman.

mål sådan inrättad tjänst InrKZi jfr inrättande ellersom avses
indragning tjänst i andra3 § stycket StjL.av a

Lönesystemutredningen konstaterade därefter tjänstebegreppet inteatt
ändring ihelt entydigt det enligt utredningens mening sakär utanattmen

anställning anställningsförhållandet i dess hel-kunde bytas närut mot
tjänstemannalagstiftningen, därhet åsyftas. finns emellertid delarDet av

slopande tjänstebegreppet inte kan undgå lagen ändratettett attav ge
materiellt innehåll.

förening tjänster och vikariatgäller bl. reglernaDetta om av oma.
reglerna den anställningstrygghet kopplad till innehavetärsamt om som

viss tjänst.av
sitt arbete har denEfter det lönesystemutredningen avslutat 1974att

arbetsrättsliga lagstiftningen förändringar. Bl hargenomgått stora .a.
statstjänstemannalagen med lagen offentlig anställning varvidersatts om
uttrycket tjänst i vissa stadganden bytts anställning utan attut mot

ändring i sak varit åsyftad.någon

statstjänstemannalagen numera upphävd.
2Inrättandekungörelsen numera upphävd.
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Sammanfattningsvis torde emellertid alltjämt gälla tjänst kanatt
bytas anställning när anställningsförhållandetut mot i dess helhet
åsyftas.

innehavetMed tjänst följer skyldighet utföra vissa arbets-attav en en
uppgifter. När det gäller identifiera tjänst eller skilja tjänstatt atten en
från detär emellertid i första hand tjänstens tekniska funktionen annan
eller dess benämning brukar framhållas och inte de arbetsuppgiftersom

förenadeär med innehav tjänsten.som av
Tjänstens benämning i dettaär avseende närmast betraktaatt som en

teknisk konstruktion för tjänstetyp, tjänstetitel och lönegradsområde,
lönetjänst byrådirektör i lönefält N 18- N 24. Dess huvudsak-ex. som

liga funktion är vilka avlönings- och anställningsvillkoratt ärange som
förenade med innehav tjänsten och inte knyta vissa arbetsuppgifterattav
till tjänsten. Knytningen till arbetsuppgifter sker normalt först i samband
med anställning sker tjänsten.påatt En sak ären snävtatt ettannan
utformat tjänstebegrepp i sig kan begränsa arbetsskyldigheten i tjänsten

tjänst kokerska. Till detta återkommer utredningenex. som senare.
Att det förhåller sig dettapå vis framträder särskilt tydligt när över-en

prövningsinstans avgör berättigadär överklaga be-attom en ettperson
slut tjänstetillsättning.om

Inom försvaret får myndigheternas beslut i ärenden tjänstetillsätt-om
ning överklagas hos försvarets personalnämnd. Före den julil l987 prö-
vades sådana ärenden regeringen.av

Av såväl regeringens försvarets personalnämnds praxis i sådanasom
ärenden framgår det tjänstebenämningenär haratt skjutits i för-som
grunden tjänstensnär identitet skall fastställas. Ett överklagande som

tjänst med tjänstebenämning klaganden själv inne-avser en samma som
har vid myndighet lönetjänst byrådirektör i lönefältsamma ex. som
N l8-N 24, avvisas normalt med motiveringen att klaganden redan
före tidpunkten för det överklagade beslutet innehar sådan tjänst vid
myndigheten med det överklagade beslutet.som avses

Av överprövningsinstansernas beslutsmotiveringar framgår inte deatt
har gjort någon ingåendejämförelse mellan de arbetsuppgiftermera som

hänförligaär till klagandens tjänst och de förenadeär medegen som
innehav den tjänst överklagandet Det dock inte möj-ärav som avser.
ligt dra några helt säkra slutsatser detta.att av

3.3 Vad befattningär en

En myndighet bedriver vanligtvis sin verksamhet varierandeettgenom
antal arbetstagare skildapå nivåer med olika kompetens- och yrkesin-
riktningar. Oavsett verksamhetens inriktning och förutsättermål välen
fungerande organisation arbetsuppgifterna på något sättatt avgränsas
mellan de anställda.

vanligEn teknik hänföraär den samling arbetsuppgifter detatt som
ankommer på viss utföra till befattning chef föratten person en ex.
personalavdelning, handläggare på inköpsavdelning Det endastäretc.
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utföra i vissarbetsuppgifterna arbetstagaren harde aktuella att ensom
befattning och såledeshänförs till hansvid myndighetenfunktion som
skyldig utföra inomarbetsuppgifter arbetstagaren ärinte alla de attsom

därföranställninganställning. ochför sin Inom rymssammaenramen
olika befattningar.normalt flera

stödmedtillkommer arbetstagareanställningsskyddDet avensom
anställningenskyddet tilli främst och LOA gällerbestämmelserna LAS

arbetsuppgifter befattningen. Detinte till vissa är rätts-sådan ochsom
skyldigarbetsgivare huvudklarlagt ärligt inte helt över tagetsett om en

arbetsuppgifter detta skulletillhandahålla sina anställda ävenatt om
möjligt.vara

möjligtinte hellerpunkt normaltframgår under 3.2 detSom är att
viss befattning.påbeslut placeraöverklaga attett enen person

befattning kananställning, tjänst ochUtredningens på begreppetsyn
figursammanfattas enligt 3.1.schematiskt

FÖPU:s befattninganställning, tjänst ochsambandetmellanFigur 3.1 syn

ANSTÅLLNiNGANSTÄLLNING 3ANSTÅLLNlNG 21

TJÅNSTE- AssistentAvdelningsdirekiörRegementschef
BENÄMNING

1813 NLÖNEBETECKNING N NC N 25 30 --
LÖNEGRADS-
BETECKNING

Exempelvis:ARBETSUPPGIFTER Exempelvis:Chefför
personalavdelningHandläggarePersonalchefFATTNINGAR myndighetenBE a.a.

lF IFÖRINOMRAMEN .Handlaggareinkopsavdelning. ..Administrativ. . chef b. ..b. .I-------l|ANSTÅLLNINGEN redovisningsavdelningJHandläggareUtredare c.E. | 1

tjänstetillsättningvidVad gäller3.4

grund-reglerat. Detjänstetillsättningarstatliga ärvidFörfarandet noga
ocksåiregeringsformenifinns förutomläggande bestämmelserna --

meddelas regeringen ellerförfarandetföreskrifterLOA. Närmare avom
före-SådanaLOA.kap. 8 §regeringen bestämmer 4myndighet som

l965:60l,anställningsförordningen AFi bl.skrifter har meddelats a.
jfr 3.2.administrationsförordningenochomtryckt 1989:733 p.

tillsättning civilabestämmelserförredogörelseEn närmare avom
Ds Bochcirkulär A 26 1986i bl. SAV:stjänster har lämnats rapportena.

i betänkandet Dstjänsterför militärachefsfrågorStatliga1982:4 samt
152.försvaret s. 141i framtiden inomPersonalarbetetFö 1987:2 -

FÖPU huvuddragenförkortfattad redogörelsebilaga 8 lämnarI aven
Utredningentjänstetillsättning.vidgällerförfarandereglerde uppe-som

intresseallmäntfrågorfrämst vid sådana ärdärvidhäller sig av merasom
och civilamilitäratillsättningförfarandet vidförsvaret och därför av
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tjänster inte överensstämmer. Vad i bilagan gäller inte tjänstersom anges
inom försvarsmaktens eller inom ochväg- vattenbyggnadskår-reserver
en.

3.5 Rättsläget i fråga arbetsgivarens rätt attom
förändra arbetsuppgifterna för arbetstagare inom
försvarsmakten

dettaI avsnitt behandlas de förhållanden råder inom försvarsmakt-som
För arbetstagare inom övriga delar försvaret gäller bestäm-en. av samma

melser för statstjänstemän.övrigasom
En arbetsgivare kan olika anledningar vilja förändra arbetsuppgift-av

för arbetstagare. kanDet sig önskan priorite-röra atterna en ex. om en
vissa arbetsuppgifter till förmån för andra eller maximaltuppnåatt ettra

Ävenutnyttjande arbetsplatsen.på inskränkning ellerav resurserna en
utvidgning arbetsgivarens verksamhet eller ändrad inriktningav en av
denna medför det kan behov förändrauppstå arbetsuppgifternaatt attav
för eller flera arbetstagare.en

Om arbetsgivare och arbetstagare förändringenär överensen en om
uppstår normalt inga arbetsrättsliga problem. statsförvaltningenInom
torde emellertid sådan överenskommelse kunna i admini-överprövasen
strativ ordning den omfattandeså arbetstagaren grundär påattom av
det förändrade arbetsinnehållet i realiteten fåtthar tjänst. Deten annan
torde därför inte möjligt i personalutvecklande syfte vidtaattvara ens
alltför drastiska förändringar arbetsinnehållet i tjänst till-utan attav en
gripa tjänstetillsättning.

l 3.5.1 lämnas redogörelse för arbetsskyldigheten i fredsorganisa-p. en
FÖPUtionen. Därefter följeri 3.5.2 på arbetsskyldigheten i krigs-p. :s syn

organisationen.

3.5.1 Arbetsskyldigheten fredsorganisationeni

Arbetsgivarens förändra arbetsuppgifterna för sinarätt anställdaatt ut-
viktigtgör i rätten leda fördelaoch arbetet och hängerett attmoment

mednära arbetsskyldighetarbetstagarens enligt avtal. Av bety-samman
delse för frågan förändring arbetsuppgifterna, arbetsta-utanom en av

medgivande, är tillåten eller inte, är går förgränsen arbetsta-garens var
arbetsskyldighet.garens

överensstämmelseI med vad i 3.2 och 3.3 tjänst ochsägssom p. om
befattning skarpmåste drasgräns mellan vad gäller arbets-en som om en
givare vill tilldela arbetstagare arbetsuppgifter inte liggeren nya som
inom för dennes tjänst och det fallet det enbart sigrörattramen om en
ändrad befattningsplacering inom tjänsten. det förra falletI ompla-är
ceringen rättsligt betrakta uppsägning eller avskedandesett att ettsom en
medan det i det fallet endast sigrör ändrad befattningspla-senare om en
cering inom för tjänsten se arbetsdomstolen, AD 1978 89 ochramen nr
1983 174.nr
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vissa fall föreligger lagstadgad omplaceringsskyldighet för arbets-I en
givaren. sig uteslutande sådana situationer arbetsgivarenDet närrör om

anledningar vill skilja från anställningen.olika arbetstagareenav
förEnligt LAS föreligger inte saklig grund uppsägning det7 §2 st. om

skäligt kräva arbetsgivaren bereder arbetstagaren arbeteär annatatt att
grunden för uppsägningen hänförsig. regel gällerhos Denna oavsett om

till arbetsbristsituation.sig till arbetstagare personligen eller enen
Under vissa förutsättningar får arbetstagare entledigas han påen om

grund sjukdom eller skada kap. § LOA eller skäl 7 kap.7 4 annatav av
fullgöra sin tjänst tillfredsställande. Entledigande fårLOA inte kan5 §

förflyttas omplaceras tillinte ske han lämpligen kan eller annanom
förenad med statlig pensionsrätt.anställning ärsom

tjänste-arbetstagare får inte heller avskedas grund brott ellerEn på av
inflytande själslig abnormitetförseelse han begått under av somsom

lämpligen kan förflyttas elleri kap. 2§ brottsbalken han33 omavses
pensions-anställning förenad med statligomplaceras till ärannan som

LOA.ll kap. §rätt 3
föreskrivs för arbetsgivaren verkasamtliga dessa fall skyldighetI atten

för omplacering kommer till stånd.att en
lagstiftningenarbetsrättsliga innehåller emellertid tillDen regleräven

skydd bliarbetstagarens kan tillämpliga i omplaceringssituationer.som
Hit föreningsrättskränkninghör reglerna 8 § medbestämmandelag-om

regleri exempelvis förtroendemannalagen arbetsmiljölag-en 4 §,samt
kap. §, lagen till föräldraledighet och lagen6 10 rätt 13 §en om om

Äventill ledighet för utbildningarbetstagares 9§ regeln irätt . 62§
medbestämmandelagen disciplinära påföljder arbetstagarna ettom ger
sådant skydd. Såsom disciplinär bestraffning kan omplaceringsåtgärden

lagstridig, den saknar stöd i kollektivavtal.omvara
likhet med andra avtal vilar anställningsavtalet på den allmännaI

iavtalsrättsliga principen avtal skall hållas. Om någon parternaatt av
vill förändra innehåll kan detta normalt inteanställningsavtalet avtalets

medgivande frånske ensidigt förutsätter motparten.utan ett
vanligast förekommande förmögenhetsrätt-till de avtalen påI motsats

område anställningsavtal enligt huvudregeln tills vidare, dvs.gällerens
begränsning i tiden. Sådana kan därför komma gälla underavtal attutan

tid.mycket lången
vill förändra innehåll under löpande periodEn avtalets ärpart som

tillsvidarean-hänvisad till avtalet. Uppsägningsrätten vidsägaatt upp
fri för Vill arbetsgivarenställningar emellertid endast arbetstagaren.är

kunna visa åtgärden sakligt grundadavtalet måste hansäga ärattupp
LAS.7 §

statsförvaltning-vanligt förekommande åtminstone inomDet är -
anställningsavtal inte innehåller uppgifter arbetsskyldighet-atten om-

omfattning. anställningsbevis utfärdas samband medDet iens an-som
ställningen innehåller uppgifter tjänstebenämningnormalt endast om
och lön huruvida anställningen grundas fullmakt eller förord-påsamt

tid förordnandetnande liksom den gäller l7 § AF.som



SOU 1989:85 Rättsliga förutsättningar 49

Om det enskilda anställningsavtalet inte innehåller uppgifter om
tjänstgöringens omfattning, arbetsskyldigheten blir vid tolk-m. m. man
ning avtalet hänvisad till de övriga rättskällorav anställningsav-som ger
talet dess innehåll. Av betydelse blir då främst de kollektivavtal som
gäller för anställningen liksom lagar och rättspraxis på området vadsamt

får följa uppgörelsen med arbetsgivaren.som anses av
Om inte avtalats arbetsgivareannat ha långtgående rättanses en atten

ensidigt besluta förändringar anställningsavtalets huvudpresta-om av
tion, själva arbetet se AD 1977 83, 1982 29 och 112, 1983 156,nr nr nr
1985 6 1986 28 och 83. När det däremotsamt gällernr den prestationnr

vederlagetutgör för själva arbetet, dvs. lön ochsom lönetillägg, förhåller
det sig annorlunda. Ensidiga beslut arbetsgivare förändra avlön-attav
ingsförmånerna för arbetstagare har arbetsdomstolen likställts medav
uppsägning eller avskedande även detnär har sigrört förhållandevisom

förändringarsmå ADse 1978 151 och 1984 28.nr nr
Bestämmelser statstjänstemännens arbetsskyldighet fanns tidigareom

intagna i bl. statstjänstemannalagen Stj L och statstjänstemannastad-a.
StjS. I 10 § StjL tjänsteman skullegan ställa sigatt till efterrättel-angavs

instruktion, arbetsordning och andra bestämmelserse arbetet. Vidareom
han skyldig åtlyda de särskilda föreskrifterattvar rörde hans tjänst-som

göring kunde ha meddelats oberoendesom arbetsfördelningsamt av
lämna det biträde förman bestämde.som

1 förarbetena till statstjänstemannalagen prop. 1965:60 161 anför-s.
de departementschefen följande beträffande 10 ... enligt min mening
är uppenbart stadgandet i den föreslagnaatt lydelsen ålägger tjänsteman

efterkommaatt myndighet utfärdade allmänna ordningsföreskrifterav
för arbetsplatsen, exempelvis rökförbud, ävensom överordnads tillsägel-

arbetsuppgifternas utförande. Att tjänstemanser om är skyldig under-att
kasta sig ändrade bestämmelser tjänstgöringsområde och statione-som
ringsort sådan vidsträcktare ellersamt ändrad tjänstgöring hos myndig-
heten, icke i grund ändrar tjänstens beskaffenhet,som får följaanses av
den allmänna skyldigheten iakttaga i behörigatt ordning meddelade
föreskrifter arbetet.om

Trots den långtgående lydnadsplikten sålunda följde 10 harsom av
statstjänstemännen sedan gammalt åtnjutit skydd för den inne-ett stort
havda tjänsten. Som framgår propositionen har statstjänstemanav en
inte behöva underkastaansetts sig sådana förändringar sina arbets-av
uppgifter tjänstens beskaffenhet iatt grunden förändrades jfr även prop.
l97576:l05 bil. 212. Detta skydd har emellertid inte inneburits. att
statstjänstemännen skulle sakna skyldighet utöva tjänst.att Enannan
sådan skyldighet fanns tidigare inskriven i StjL.§ Enligt denna be-
stämmelse förelåg skyldighet utöva statlig tjänsten att enligt be-annan
stämmelser regeringen meddelar. Härtill anslötsom regeln i 18 § första
stycket StjS i princip innebar tjänstemännensom skyldigatt medattvar
frånträdande utövningen den tjänstenav utöva tjänst hosav egna annan
myndighet inom verksamhetsområde.samma

Som led i 1976 års reformett rörande bl. statstjänstemännens för-a.

4-SOU 1989:85
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arbetsskyldighet ibestämmelsertidigareupphävdeshandlingsrätt om
tjänst komutövaskyldighetStjSi 18 § attBestämmelsen annanStjL. om

anställningsförordningentillöverförassakändring idock attutan
AF.18 §

arbetsskyldig-statstjänstemännensfrågankomreformenGenom om
därför ibestämsRättslägetområdet.avtalsfriadettillhänförashet att

pri-denförhållandena påvarvidrättsgrundsatser,allmännaprincip av
princip gäl-allmänSomsärskilt intresse.arbetsmarknaden är envata av

avtaletspåskyldigärbunden arbetstagare attkollektivavtaller att en av
efterräkningarbetsgivarensförarbetesådantallt somutföravillkor

verk-centralamed densambandnaturligtibedömande stårpraktiskt
förut-underdocksyftar, alltfrämstochförstavtaletvilkenpåsamheten

yrkeskvaliñ-arbetstagaresvederbörandeinomfallerarbetetsättning att
1980 är51 årframhållit i domenhararbetsdomstolenkationer. Som nr

k. 2929-princip, dendennagivetvidareinteemellertid att s.det utan
arbetsmark-områden påsådanainomverkningarprincipen, får samma

befatt-ellertjänste-bestämtknutits tillharanställningen ettnaden där
arbetsdomstoleni vilkaavgörandenallaPraktisktningsbegrepp. taget

arbeta-förarbetsskyldighetennämligen rörtprincipen hartillämpathar
tillligger näradetdomstolenkonstaterar att1982152 årdomenI nrre.

preciseradarbetsskyldigheten ärsituationen såuppfatta meratthands att
ellertjänsteförteckningariangivitsharinnehåll närmaretjänstsenom

undantagkanVidareliknande.ellerbefattningsbeskrivningargenom
ellerkollektivavtalibestämmelserdirektaframgåprincipenfrån avex.

år105domarbetsdomstolensavtalsområdet. Avpraxis på nrfölja av
kvalifi-särskiltspeciella,medtjänstemängällerdetframgår när1983 att

dessainnebördvilken närmareoklarhetråderarbetsuppgiftercerade om
iomständigheternahar,arbetsskyldigheten atträttsgrundsatser menom

betydelse.harsäkerligenfalletenskilda stordet
reglersärskildauppställtsi lagharstatsanställdakategoriervissaFör

ändradLOA§kap. 8i 7Sålunda se-förflyttningsskyldighet. angesom
med full-anställdärhosarbetstagare staten1989:444 somattnast en
fullmakt.medtillsättstjänststatligtillförflyttasfår sommakt annanen

militärhararbetstagare,dessutomfår enförsvarsmakten somInom en
tillförflyttasvidare,tillsförordnande enmedanställdoch ärtjänst som
med-regeringenföreskrifterdeenligt närmaretjänst sommilitärannan

inom någotmyndighet annathosanställningtillFörflyttningdelar. enen
likartade el-arbetsuppgifterna ärskeendastfårverksamhetsområde om

förlämpadutbildning ärtill sinmed hänsynfallalltiarbetstagarenler
anställningen.

förförflyttningsskyldighetenförordnatregeringen attAF har34§1
förflyttningvidgällerendasttjänstmilitärförordnad påden är ensom

tjänsttillellerfullmaktstjänsttillbeteckningen enmedtjänstfrån enren
forminnebärFörflyttningsinstitutet aveller enbeteckningenmed r.p

förarbetenatjänstetillsättning. Iformsamtidigtentledigande, avenmen
denintresset att221bil. 2 att1975761105 avLOA prop. angestill s.

det sättpåutvecklaskunnaskall somförvaltningsorganisationenstatliga
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finner bäst förenligtstaten med samhällets behov talar för det behövsatt
viss, i lag angiven modifiering denen särskilda trygghet i anställningav

åtnjuts förvaltningstjänstemansom med fullmakt.av Med hänsyn till
den speciella verksamhet bedrivs inom försvaret departe-som anser
mentschefen frågan förflyttningatt inom försvarsmaktenom tillsvida-av
reförordnad arbetstagare krigsmanär alltjämt bör regleras i offent-som
ligrättslig ordning.

Fråga förflyttning arbetstagareom är anställd med fullmaktav en som
eller är anställd på militär r-tjänst med förordnandesom tillsen vidare
prövas anställningsmyndigheten arbetstagarenav skall förflyttas tillom

tjänst tillsätts den myndigheten.en I fallsom fråganav prövasannat av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer 15 kap. 2 §som
LOA.

Fråga förflyttning inom försvarsmaktenom militär tjänstemanav som
är anställd på r-tjänst förordnandemed tills vidareen prövas dock alltid

programmyndigheten förflyttningav skall ske till tjänst inomom etten
och huvudprogram 34§ AFsamma och 22a§ administrationsförord-
ningen.

Den junil 1987 utbyttes begreppet krigsman i kap.7 8§ LOA mot
arbetstagare Ändringenär anställd militärpåsom är uteslutande

formell och föranleddnatur krigsmannabegreppetav att bör förbehål-av
las disciplin- och straffrätten prop. 19858619 140.s.

I samband med tillkomsten trygghetsavtalet för arbetstagare hosav
TrA-S ârstaten 1984 infördes regel i 34 § AF kraftigt begränsaren som

förflyttningsskyldigheten vid organisationsförändringar inom försvars-
makten.

Uppkommer i sådant fall fråga förflytta eljest förflyttnings-attom en
skyldig arbetstagare, skall myndigheten på begäran arbetstagarenav
först huruvidapröva omplacering till arbete på eller dess närhetorten
kan ske med tillämpning TrA-S, inte särskilda skäl talar detta.av om mot

övrigtI innehåller LOA inga begränsningar förflyttningsskyldig-av
heten. Bestämmelsen oförändrad anställningsform tvingande.ärom
Däremot uppställs i lagen inget förbud förflytta arbetstagaren tillmot att

tjänst med sämre avlöningsförmåner. I l0§ 3en sektoravtalet förmom.
försvaret SA-F framgår dock arbetstagare förflyttasatt frånen som
högre till lägre ordinarie tjänst skall i avlöningshänseende behandlas

han innehade tjänst likaär hög den högresom tjänstenom som som var.
För fullständighetens skull bör här också nämnas den särskilda regel

avgångsskyldighet uppställs i 7 kap.om §7 LOA och till sinasom som
rättsverkningar uppvisar vissa likheter med förflyttningsinstitutet. Enligt
7 kap. 7§ och l5 kap. l § fårLOA regeringen försätta arbetstagare vid
polisväsendet, utrikesförvaltningen eller försvarsmakten i disponibilitet,

det är nödvändigt hänsyn till rikets bästa.om Disponibilitetsbeslutetav
innebär arbetstagarenatt entledigas från sin tjänst och inträder disponi-
bilitet. För arbetstagare inom angivna verksamhetsområden föreligger
således vidsträcktare avgångsskyldighet än vaden gäller för övrigasom
statstjänstemän. Arbetstagare i disponibilitet uppbär arvode och är
tjänstgöringsskyldig i den utsträckning regeringen bestämmer.
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1989:85SOU lförutsättningarRättsliga52 llll1skyddadisponibilitetsinstitutet att2071965:60 1Enligt avsers.prop. l
för opå-förvaltningsområdenömtåligasärskiltsäkerhetssynpunktfrån

vidgällervadtillItjänstemän.olämpliga motsatseljest somlitliga eller
misstankevidredanmöjligtdetavskedande är att omochuppsägning
säkerhetssyn-fråninnehartjänstenfrånskilja denopålitlighet ensom

arbetsta-falldetinteLOA§ attkap. 7befattning. 7viktig enpunkt avser
förekommernärvarandefördisponibilitet såsomiövergårfrivilligtgare

iutnyttjatshittillsharDisponibilitetsinstitutetutrikesförvaltningen.vid
försvarsmakten.inomomfattningbegränsadmycket

förstödfannsarbetsmarknaden atträttsutveckling på ansetidigareI
heltprincipianställningförsker inomomplacering enramenatt somen

därmedoch ärfördelningochledningför arbetetsområdetinomligger
bestämmanderätt.ensidigaarbetsgivarensförbehållen

vissaarbetsdomstolenemellertid attansetthar1978 89ADdomenI nr
rättsligunderkastasbör kunnaomplaceringaringripandesärskiltslag av

uppsägning.vidgällervadpåminnerprövning på sätt somett omsom
skälgrund ärföretagits påharsådana somärfall avDe somavsessom

fåroch sär-personligenarbetstagarenenskildadenhänförliga till som
arbetsuppgiftertillmed hänsynsåvälverkningar somingripandeskilt

övrigt.ianställningsförhållandenochanställningsförmåner
omplace-sådanbeslutaskall ha rättarbetsgivare attFör om enatt en

för arbets-sker inomomplaceringentillräckligtintedet ramenring attär
hanvisakanarbetsgivaren attkrävsanställning. Därutöver atttagarens

åtgärden.förskälgodtagbarahar
intenaturligtvisfåranställningenförinomomplaceringEn ramen

jämställdhetslagen.ibestämmelserstrid medske iheller
före-1980:412omtrycktl 18,l979:lZjämställdhetslagenEnligt §4 p.

och för-lederarbetsgivaregrund kön närmissgynnande påligger enav
oför-uppenbartblirarbetstagaresådant sättarbetet pådelar attett en

kön,med arbetstagare motsattjämförelsebehandlad i ommånligt av
arbetstagarensberor påintebehandlingenvisainte kanarbetsgivaren att

därför. Så-skälangivnasärskiltvissa, i lagtextenfinnsdetkön eller att
arbetsgivarenärenligt 4§ 3 ävenföreliggermissgynnandedant enp.

avskedarellerpermitteraromplacerar,anställningsavtal,säger ettupp
arbetstaga-skada föråtgärd tilljämförligvidtareller ennågon annanen

kön.arbetstagarensberor pååtgärdenomre,
domarbetsdomstolenssammanhang äri dettaintresseprincipielltAv

SkånskaSödravid regementetassistentergällde två198217 år somnr
assistentenYstad. Denillförsvarsområde 7 FoP varMalmöoch ena
hv-frivavdel-frivilligavdelningochhemvärns-vidplacerad regementets

hv-frivavdelning ividandraoch den regementetsHelsingborgining
tjänstgöringsförhållanden attändradeerhöllBåda rege-genomMalmö.

för dem. Debefattningsbeskrivningarbeslutadementschefen nyaom
haskullede inte längreinnebarbefattningsbeskrivningarna sam-attnya

skulleplutonsofficertidigare. Enhaftdeställningsjälvständiga somma
underställ-kvinnornabådadeexpedition ochförföreståndare resp.vara

denne.da
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Parter i målet och jämställdhetsombudsmannen JämO.statenvar
Tvisten gällde huruvida assistenterna hade missgynnats på grund sittav
kön i den mening ijämställdhetslagen.som avses

Statens inställning i målet regeringen hade fastställt normal-attvar en
organisation för hemvärns- och frivilligavdelningar det slagav som var
aktuella i målet. Enligt denna normalorganisation skulle hv-frivavdel-
ningens expedition förestås plutonsofñcer. Det i särskildaär mili-av en

förhållandentära grundade effektivitetsskäl föranletthar så-attsom en
dan organisation har den lämpliga. En avvägning mås-ansetts mestvara

medgöras hänsyn till krigsorganisationens krav ochte den hänsyn som
måste till yrkesofñcerarna kan beredas lämpliga arbetsuppgiftertas iatt
fredsorganisationen. Regementschefens beslut fastställelseom av nya
befattningsbeskrivningar för assistenterna har utgjort led i genomföran-
det den militära organisationen sålunda har denav ansetts mestsom vara
lämpliga och effektiva från militär synpunkt.

Jämställdhetsombudsmannen bestred det varit effektivitetsskälatt
hade föranlett regementschefen ändra assistenternas tjänstgör-som att

ingsförhållanden. Enligt JämO:s mening hade regementschefens beslut
uteslutande utgjort eftergift för manlig kravpersonals få fullgö-på atten

uppgiften föreståndare för hv-frivavdelningarna.ra som
Domstolen inledningsvis frågan vilken betydelse skulletog upp som

tillmätas det förhållandet den arbetsfördelning kom till ståndatt som
regementschefens beslut befattningsbeskrivningar förgenom om nya as-

sistenterna anknöt till vadnära skulle gälla enligt den statensom av
åberopade normalorganisationen för hv-frivavdelningarna.

Arbetsdomstolen förde därefter följande resonemang.
förDen hv-frivavdelningarna fastställda normalorganisationen mås-

uttryck för vad vederbörandete antas militära myndighetervara anser
den från militär synpunkt effektiva organisationen. Enligtvara mest

domstolens mening kan emellertid inte ha fullgjortstaten sinanses
bevisbörda enligt § Zjämställdhetslagen4 enbart hänvisap. attgenom
till denna normalorganisation. Skälen för denna uppfattning följan-är
de. Till början måste understrykas den regeringen fastställdaatten av
organisationen är normalorganisation. Häri får liggaen antas att orga-
nisationen kan bedömas den effektiva endast det intemestvara om
föreligger lokala förhållanden talar i riktning. Därtillmotsattsom
kommer den förändring arbetstagares tjånstgöringsförhållan-att av
den målet endaströr detaljer i organisationen. Särskilt gällersom avser
detta den fördelningennärmare skilda expeditionsgöromål. Detav
kan inte vidare det i dessa hänseendenantas kanutan hämtasatt någon
nämnvärd ledning från normalorganisationen för avgörande av om
det eller det andra handlingsalternativet det från militärärena syn-
punkt effektiva. Enligt domstolens meningmest bör därför frågan hu-
ruvida det effektivitetsskäl utgjorde grunden förvar som regements-
chefens beslut eller det andra, ovidkommande skäl styrdeom var som
dennes handlande underprövas beaktande inte bara normalorgani-av
sationen även med utgångspunkt frånutan de lokala förhållandena
vid de båda aktuella hv-frivavdelningarna i Helsingborg och Malmö.
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frågan hänsyn vid uppbygg-tagit denStaten har även om somupp
till krigsorganisationens krav.fredsorganisationen måstenaden tasav

militära organisationen i krigstidyrkesmilitärer i den ärBehovet av
för hur antal yrkesmi-mening i första hand styrandeenligt stortstatens

har också anförtfinnas i fredsorganisationen. Statenlitärer det skall
tjänsteutövning ha arbetsupp-sin fredstidavarje yrkesmilitär bör iatt

Vidare har be-till sin krigsuppgift.gifter med anknytningnära staten
i fredstidkrigsorganisationen pla-såväl inombehovetrört att somav

krav fysiskyrkesmilitärer uppgifter där lägre påäldre på presta-cera
uppgifter administrativ ioch därvidtionsförmåga ställs naturatt av

i fråga.första hand kommer

principi-varje grund för ifrågasätta detArbetsdomstolen saknar att
haomständigheterna. ocksåriktiga i de anförda Dessa måsteellt antas

plutonsof-anledning placerade generelltden betydelsen sett attatt ger
arbetsuppgifter.administrativahv-frivavdelningarna medfrcerare på

ha fullgjort sinavseende kan emellertidheller i dettaInte staten anses
till hållnahänvisning allmäntbevisbörda enligt § 2 enbart4 genomp.

styrkerutredninghar inte förebringats någonprinciper. Det attsom
plutonsoffi-i aktuellaerforderligt med hänsyn till de två måletdet var

omfördelningen arbetsuppgift-genomföra aktuelladenatt avcerarna
föga ingripande omfördel-den allmäntDet svårtär settatt attseerna.

saken gällerhv-frivavdelningarnaarbetsuppgifternaning på somav
militäramed hänsyn till dennämnvärd betydelseskulle ha någon or-

bestridande inteJämO:svarje fall dettaganisationens krav. I är mot
bevisat i målet.

anförts betydel-vadanförda leder till slutsatsenDet att omsomnu
hv-frivavdelningarnaförnormalorganisationengällandedensen av

tillmätasinte kanorganisationens kravmilitäraoch den ensamtav
regementschef-huruvidavid avgörandetavgörande betydelsenågon
Avsevärd hän-godtagbara skäl.objektivtgrundat ihandlande varens

avdelningar-de aktuellaförhållandena vidtill hurmåste tas varsyn
na.

intetjänstgöringsförhållandenakonstaterade därefterDomstolen att
framkommit någoteffektivitetsskäl. heller hade dethade ändrats Inteav

plutonsoffrcerarna inte hade kunnatpekade de båda berördapå attsom
tjänstgöringsförhållandena för assi-utnyttjas effektivt, de tidigareom

eljestsådan ordningi huvudsak hade bibehållits eller attstenterna en
konsekvens-ekonomiska andra oförmånligaskulle ha fått negativa eller

inte hadebakgrund fann domstolenför dennaMot att statenstaten.er
befattningsbe-regementschefens beslut fastställaförmått visa att att nya

deras kön. Staten åladesför assistenterna inte hade berott påskrivningar
de båda assistenterna.därför allmänt skadestånd tillatt utge

förekommer inskränkningar i omplaceringsrättenövrigt inga andraI
myndighet-följer regeringsformenstadgandet i kap. §än l 9som omav

iakttaga sak-skyldighet införbeakta allas likhet lagen samt attatternas
lighet och opartiskhet i sin verksamhet.

föregåsomplacering normalt skallHärutöver gäller beslutatt avom
förhandling enligt medbestämmandelagen.§
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Figur 3.2 schematiskt belysa arbetsgivarens överväganden iattavser
samband med omplacering de rättsliga konsekvenserna dessa.samten av

Figur 3.2 Omplacering till arbetsuppgifternya

Ligger de arbetsuppgifternanya
inom arbetstagarensförramen
tjänst

Nej Ja

Åtgärden Ärär betrakta omplaceringen särskiltatt
elleruppsägning ingripande för arbetstagarensom en

avskedande.ett

l
Ja Nej

Har arbetsgivarenhaft Beslutet kan inte
godtagbaraskäl för överprövas av
omplaceringen domstol.

Ja Nej

Beslutet Beslutet inteär rättsligt är
bindande för rättsligt bindande
arbetstagaren. för arbetstagaren.

framgårSom rättspraxis området arbetsskyldigheten inompå är stats-av
förvaltningen vidsträckt. försvarsmaktensFör del torde detta innebära

arbetsskyldigheten för militära och civila arbetstagare sammanfalleratt
beträffande åtminstone arbetsuppgifterna inom fredsad-merparten av
ministrationen. Här bortses då från den omständigheten vissa office-att

förflyttningsskyldigaär enligt kap. 8§ LOA. myndighet har7 Enrare
därför frihet vanligt arbetsledningsbeslut omfördelastor att ettgenom
arbetsuppgifter mellan militär och civil personal.

I verksförordningen9 § 1987:1100 bl. myndighetschefenattanges a.
skall söka skapa goda arbetsförhållanden och till och utveckla deta vara
anställdas kunskaper, färdigheter erfarenheter fördelaoch arbets-samt
uppgifterna inom myndigheten och får uppgifterså äratt var en som
avpassade för honom.

Om såväl yrkesofñcer civil tjänsteman intresseanmältex. en som en
för ledig befattning, kan inom för arbetstaga-utövasen som ramen resp.

tjänst, står det myndigheten fritt välja helst dematt utanres vem som av
inskränkning i beslutanderätten följer avjämställdhetslag-änannan som

och regeringsformens krav saklighet och opartiskhetpå kap.l 9§en
regeringsformen. Beslutet kan inte överklagas.
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tjänst med detledigförklaraväljerarbetsgivaren däremotOm att en
annorlunda.förhåller det sigarbetsinnehålletaktuella

Som allmän huvudregel arbetsmarknaden gäller det arbets-på äratten
givaren i sista hand bestämmer omfattningen organisation-ochöversom

sin verksamhet. detta ligger bl. arbetsgivaren ensidi-l har denatten av a.
dra in tjänster, förändra innehållet ieller utöka antaleträtten attga en

tjänst eller organisationen till verksam-på densättannat anpassa egna
hetens krav jfr bl. AD och1982 57 1983 85.a. nr nr

framgår bl. förordningenFörsvarsmaktens organisation a. av
försvars-ändrad verksamheten inom0983:276, 1989:619senast om

makten.
frihet för de olika myndighets-förordningen följer betydandeAv en

försvarsmakten myndighetenscheferna inom denatt anpassa egna orga-
förutsättningar föreligger i det enskil-nisation efter de och de behov som

organisationsförändringar förbehållnada fallet. De enda ärsom rege-
förordningen. följaktligen endast myndig-ringen framgår närDet ärav

angivna indel-hetschefen vill förändra i bilagorna till förordningenden
frågan underställasningen i enheter under myndighetschefen måstesom

regeringen.
knutna tillTjänsterna vid försvarsmaktens myndigheter normaltär en

myndighet eller till vissmyndighet sådan och inte till delsom en av en
civiltillgång vakant militär ellereller vissa befattningar. mån påI av

iakttagande bl.tjänst myndigheten därför oförhindrad medär att av a.
militär civil tjänstkrigsorganisationens krav själv bestämma ellerom en

skall ledigförklaras.
inrättandeförord-har myndigheterna med stödDessutom avnumera

för-ningen själva tjänster föreligger och underinrätta behovrätt näratt
ekonomiska finns.utsättning att resurser

tjänst kan denna sökasVäljer myndigheten ledigförklara civilatt aven
uppfyller behörighetsvillkor för innehav ellereventuella ut-envar som

inte uppställs i för-tjänsten. Eftersom sådana villkor normaltövande av
tjänster försvarsmakten kan tjänsten sökasfattning för civila inom av

intresserad.ärsomenvar
ledigförklara militär tjänst,myndigheten däremot föredrarOm att en

militära utbildningendast den behörig söka tjänsten har denär att som
tjänsten. Därigenom delarkrävs för innehav utestängs stora avsom av
från söka tjänsten.försvarsmaktens personal att

militär civil tjänstvälja ledigförklara ellerGenom mellanatt att enen
tjänstmyndighet i praktiken kringgå kravet i kap. § LOAkan 4 3 att enen

inte finns särskilda skältillsättas med den skickligast, detskall ärsom om
ledigkun-ligger bakom reglernaför Sådana motivnågot annat. omsom

mellantjänst, företrädesrätt till återanställning, jämställdhetgörande av
och myndighetsanställning arbetshandikappadekvinnor och män, av

motsvarande kommalagstadgade omplaceringsskyldighet kan på sätt att
kringgås detta förfaringssätt.genom
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3.5.2 Arbetsskyldigheten i krigsorganisationen

Kopplingen mellan försvarsmaktens freds- och krigsorganisation så-är
dan den anställs vid myndighetatt normalt förutsätts upprätthål-som en

befattning i båda organisationerna. Det sig då interör två skildaen om
anställningar anställning förenadutan är med arbetsskyldig-om en som
het i freds-såväl krigsorganisationen. dennaMot bakgrund detärsom
inte relevant tala anställning i fredsorganisationen.att om en

Som framgår redogörelsen för arbetsskyldigheten i fredsorganisa-av
tionen följer det redan avtalsrättens allmänna grunder arbetsta-av att en

skyldigär utföra det arbete han åtagit sig iatt det anställnings-gare som
avtal gäller för honom och han också i övrigt har uppfylla deattsom att
särskilda åligganden får innefattade i tjänsten. Arbetstagarensom anses

dessutomär skyldig utföra också arbeteatt står i naturligtannat som
samband med arbetsgivarens verksamhet och kan falla inomsom anses
arbetstagarens allmänna yrkeskvaliñkationer.

Enligt 5 kap. 2§ LOA får arbetstagare hos inte tillståndstaten utan
lämna sin anställning Sverige i krig.är Regeringen får vidare före-om
skriva detsamma skall gälla Sverigeatt iär krigsfara.om

Denna bestämmelse har med vissa justeringar överförts från stats-
tjänstemannalagen. l 1965:60 angående reform de offentligaprop. av
tjänstemännens förhandlingsrätt s. 222 ansåg departementschef-m. m.

det för upprätthållande statsverksamheten nödvändigten av attvara
begränsa statstjänstemännens rätt säga sin anställning underatt krigupp
eller krigsfara. I sådana situationer ansågs det också kunna finnas behov

kunna förlänga anställningstidenatt för tjänstemänav anställda för be-
stämd tid eller tills vidare till viss tidpunkt. Särskilt gällde detta tjänste-

vilkasmän tjänster ingår i totalförsvarsorganisationen. övrigtI ansågs
inte föreligga skäl föreslå särskilda bestämmelseratt statstjänstemansom
rättigheter och skyldigheter under krig eller andra utomordentliga för-
hållanden.

Stadgandet i kap.5 2 § LOA innebär den under däri angivnaatt som
förhållanden anställdär hos myndighet inom försvarsmakten ochen

inte disponeras för krigsplacering myndighet eller harsom av annan
uppskov skyldig fortsättaär sin tjänstutöva hos anställningsmyn-att att
digheten. Eftersom denna tjänst normalt koppladär till befattning ien
krigsorganisationen innebär uppsägningsförbudet i praktiken skyl-en
dighet tjänstgöra i denna.att

förordningenI försvarsmaktens personal har regeringen uppdragitom
åt överbefälhavaren meddela föreskrifter för verkställighetenatt den-av

kungörelsenI FFS 1984:13 har överbefälhavaren föreskrivitna. bl. a.
civila tjänstemän medatt uppgifter i krigsorganisationen skyldigaär att

ingå i denna och i förekommande fall utbildas i vapenbruk, självskydd
krigsbefattningen i huvudsak överensstämmerm. m. med fredsbe-om

fattningen.
Även FÖPU ifrågasätter överbefälhavarens kungörelse i dennaom om

del vilar på laglig grund överensstämmer dess sakinnehåll med utred-
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tjänstgöringsskyldighet ipersonalensden civilauppfattningningens om
Även sambandframhålls iuttryckligendet intekrigsorganisationen. om

denråda tvekandärför inte någondettorde attanställningenmed om
arbets-fullgöraskyldigmilitäralikhet med den äricivila personalen att

utsträck-myndighet i denvid sinkrigsorganisationeniuppgifter egen
ochsåväl krigundergällerDettaarbetsgivaren bestämmer.ning som

förutsättningfredsförhållanden. ärEnunderberedskapstillstånd som
skullesådana arbetstagarenarbetsuppgifterna till sin ärdock attartatt

fredsorganisationen.hade ingått ideutföra demvarit skyldigha att om
tjänst-således inte innebärafårkrigsorganisationeniTjänstgöringen att

förändras i grunden.karaktärens
civilmilitärutred-utredningartidigareframhållasbör ävenDet att som

Ds FöBefälsbehovsutredningenff och1982:48 98ningen SOU s.
civilanställd personal ärkommit till slutsatsenff har1985:3 58 atts.

krigsorganisation.i myndighetensskyldig tjänstgöraatt
civil tjänst inomsin anställningarbetstagare påEn som genom en

tjänstgöring i krigsorganisation-har tagits i anspråk förförsvarsmakten
Tjänstepliktig i förordningen FFStillhör 8 personal 2§gruppenen

militär ställningförsvarsmaktens och har sålunda1983:50 personalom
tjänstgöring.sådanunder

krigsplacering.skerkrigsorganisationeniIanspråktagandet genom
i mobilise-i befattningplaceringkrigsplaceringMed personavavses

krigsorgani-försvarsmaktensinommobiliseringsreserviellerringsenhet
krigsplacerandeåvilarkrigsplaceringför beslutsation. Ansvar myn-om

såväl be-därför haförsvarsmakten skallmyndighet inomSådandighet.
Bemannings-krigsplacering.fördispositionsrättmanningsansvar som

befatt-förharmyndighetinnebärkrigsplaceringför attatt ansvaransvar
befattningför dennauppfyllermedbemannadning är somperson

innebärkrigsplaceringförDispositionsrättställda krav. att person, som
dispo-kan krigsplaceras,avtalinstruktion ellerförfattning,med stöd av

krigsplacering.förmyndighetavneras
1969:380i bl. KKkrigsplacering finns intagnaFöreskrifter oma.om
krigsplaceringTKG 720155ochtjänstgöringvärnpliktigas omm.m.

försvars-krigsplacering inomföri bestämmelserkrigsmakteninom samt
föreskrifterMotsvarandeöverbefälhavaren.BKFmakten utgessom av
Föreskrifterdelproduktionsplan 2.11chefens föri arménfinns för armén

förmarinen i Bestämmelserförinom FKA,krigsplacering arménför
Bestämmelserför flygvapnet imarinen BKMkrigsplacering inom samt

flygvapnet BKFV.krigsplacering inomföranvisningaroch
ikrigsplacerasförsvarsmaktenmyndighet inomvidCivil tjänsteman

myndigheten.innehar påtjänst handenbefattning motsvararsom
krigsplacerad vidvärnpliktig ochanställd ärdet gäller ärNär som

anställningsmyndighet har bemotsvarandeförband måsteannat som
disponerande myndighet-denför krigsförband hosmanningsansvar egna

krigsplacering.dispositionsrätt förbegäraen
i förstaVärnpliktig äri anspråk tjänsteman ärGrunden för att ta som

dettautsträckningmed denanställningsavtalethand det enskilda av som



SOU 1989:85 Rättsliga förutsättningar 59

vid krig och krigsfara följer kap.5 2 § LOA. Alternativt kan krigspla-av
cering ske med stöd värnpliktslagstiftningen. I och krigsför-av ett samma
band kan således ingå anställd personal har tagits i anspråk olikapåsom
grunder. Bemanningsansvaret och för inkallelse till exempelvisansvaret
krigsförbandsövningar kommer då uppdelas mellan olika myndighet-att

För förhindra civila tjänstemän har olika förmåneratt vid utbild-atter.
ning och övning i krigsbefattning krigs- och fredsbefattningnäregen
överensstämmer har värnpliktsverket utfärdat anvisningar 1986-09-08
VPV beteckning 140 vari värnpliktsförmåner inte skall iutgåattanges

fall.sådana
Krigsplacerande myndighet har civil icke Värnpliktig personalsom an-

ställd har dispositionsrätt för krigsplacering dennaöver personal. Grund-
för ianspråktagandet det enskildaär anställningsavtalet. Anställ-en

ningsförmåner utgår vid utbildning och övning i den krigsbefatt-egna
ningen.

FÖPU har hittills uppehållit sig vid myndigheter har bemannings-som
för sin krigsorganisation. Vad gäller då i avsaknadansvar ettegen av

Ärsådant bemanningsansvar arbetstagare skyldig inomatten ramen
för tjänstsin arbetsuppgifter i krigsförbandutöva anställningsmyn-som

FÖPUdigheten inte har bemanningsansvar för Frågan har såvitt kun-
erfara aldrig rättsligt. heller harprövats Inte utredningen kunnatnat

finna några vägledande uttalanden i förarbetena till LOA eller annan
arbetsrättslig lagstiftning de redovisats underutöver 3.5.1. Frågansom p.
förefaller inte heller ha berörts tidigare utredningar. Däremot harav
civilmilitärutredningen frågaCMU i anställd vid myndig-satt om en en
het utanför försvarsmakten tvångsvis kan föras till den militäraöver
krigsorganisationen enbart med hänvisning till vederbörlig myndig-att
het har bemanningsansvar för vissa befattningar inom försvarsmaktens
krigsorganisation och till den enskilde anställd vidär aktuell myndig-att
het SOU 1982:48 100.s.

Enligt CMU har postverket efter frivilligt åtagande tillsatt deex.
krigsbefattningar för fältpostpersonal för vilka verket har bemannings-

Om svårigheter allt skulle tordeuppstå det enligttrotsansvar. samma
utredning alltid finnas möjlighet med stöd värnpliktslagen iatt taav
anspråk manlig postpersonal för fältpostuppgifteri krigsorganisationen.

Iprop. 198283: 143 ändrad indelning försvarsmaktens personalom av
19 föredragandens. bl. CMU:s kartläggning lag-m. m. attangav a. av

stiftningen försvarsmaktens personalförsörjning visar reglernaom att
behöver ochöver till det moderna totalförsvarets behov.ses anpassas
Föredraganden avsåg i ordning återkomma till regeringen iatt annan

FÖPUdenna fråga. Såvitt kan finna har detta inte skett.ännu Frågan har
åter aktualiserats överbefälhavaren i Försvarsmakt 90 perspektiv-av -
planeringens andra del.

I rättspraxis har frågan skyldighet utföra arbete förattom annan myn-
dighets räkning iprövats fall. domarnaI AD 1989ett 51 och ADpar nr
1983 156 gällde förhållanden utanför försvarsmakten har arbets-nr som
domstolen arbetstagare är skyldig utföraansett att arbete äratten som
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socialsekreterareförra fallet ansågsdetarbetsgivare. Iförnyttigt annan
iandra kommunervidutföra arbeteskyldiga ävenkommunvid atten

kom-träffats mellanöverenskommelseöverensstämmelse med somen
lands-vissafallet ansågssocialjour. detI senaregemensamommunerna

medi enlighet Över-skyldigasjuksköterskortingsanställda att envara
sjukvård-utföra vissakommunlandstinget ochenskommelse mellan en

ålderdomshem.kommunaltnattetid påarbetsuppgifterande ett
arbetsgi-offentligedenkonstaterade domstolenfalletdetI attsenare

tjänste-utsträckning åläggai visshaft möjlighetgammaltsedan attvaren
får dock inteArbetsgivarenarbetsuppgifter.ändradeeller ge-nyaman

arbetsuppgifter åstadkommaändradeellerbeslutensidiga om nyanom
realiteten fåriarbetstagarenförändringaromfattandeså att en annan

sig emeller-Arbetsdomstolen ansåginnehade.tidigareden hantjänst än
gränsdrag-frågan huringå påfallen behöva närmareitid inte något av

begrän-synnerligenhafttjänstgöringeneftersombordeningen göras en
inne-inte kundeochenskilde arbetstagarenför denomfattningsad anses

anställningsförhållandet.förändringgenomgripandebära någon av
särpräglade ochomständigheterfannsbåda målendeI somsom var

där-domarna måstenämndaarbetsskyldighet förelåg. Detillbidrog att
hur långtdärför svårt avgöraförsiktighet. Det ärtolkas medför attstor
kanarbetsgivarendenarbetsskyldighet för arbete åt än ansesegnaannan

begränsad.starkttorde docksträcka sig. Den vara
FÖPU för-inomarbetstagareSammanfattningsvis konstaterar att en

utföraanställningsavtaletförskyldig inomsvarsmakten är att ramen
sin anställ-krigsorganisationen vidsåväl freds-arbetsuppgifter i som

vidarbetstagareutredningenningsmyndighet. Däremot att enenanser
avtalförfattning ellerstöd i äruttryckligtinteförsvarsmyndighet utan

krigsorganisa-myndighetsarbetsuppgifter iskyldig utföraatt annanen
tion.

FÖPU nyli-samband med dendet ibakgrunddennaföreslår attmot
bestämmelseinförslagenLOA i denbeslutade översynen omenavgen

itjänstgöraförsvarsmakteninomför anställdaskyldighet devidgad att
krigsorganisation.försvarsmaktens
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arbetsuppgifter förFördelningen4 av

tjänstemänyrkesofñcerare och civila

fråga fördelningenI arbetsuppgifter för yrkesofficerareom av
FÖPUoch civila tjänstemän alternativaöverväger handlings-tre

för försvaretsvägar myndigheter och föreslår slutligen det alter-
nativ innebärIII attsom

fördelningen arbetsuppgifter mellan yrkesofficerare och ci-av
vila tjänstemän skall ske fortlöpande utvecklinggenom en av
organisation, arbetsformer och vid försvaretspersonal myn-
digheter
personalutveckling mestadels skall ske de anställdaattgenom
uppnår högre kompetens sinai yrkesroller och ändrade eller
helt arbetsuppgiherbefattningar inom för inne-nya ramen
havda anställningar tjänster. Härvid förutsätts deras löneratt
och övriga anställningsvillkor till utvecklingenanpassas ge-

lokala förhandlingar eller beslut anställningsmyndig-nom av
heterna.

FÖPU redovisar vidare de möjligheter, hinder och begränsning-
finns för utveckla organisationen, arbetsformerna ochattar som

personalen föreslår åtgärder för röja undan sådana hin-samt att
der och begränsningar.

FÖPU understryker vikten myndigheterna utnyttjar deattav
möjligheter de principerna för ledning verksamhetensom nya av
bjuder den kompetensoch personalen besitter. Regering ochsom
myndigheter på central nivå bör handlingsreglerprövanoga om

de underordnadebegränsar myndigheternas handlingsfri-som
het nödvändiga.är

FÖPUAvslutningsvis redovisar hur utredningensexempel på
förslag kan tillämpas inom myndighet och de konsekvenseren

planeringdet får för personalen och myndigheternas och åtgärd-
er.

FÖPU skall enligt direktiven Fö 1985:40 ...med beaktande krigsor-av
ganisationens befälsbehov och förutsättningunder antalet anställdaatt
inte ökar, förutsättningarna förutreda i vissa fall militärbyta tjänstatt ut

civil sådan eller tjänst alternativt militär civil.är ellermot mot som
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FÖPU:s utgångspunkter4.1

för yrkesofñcerare och civilauppgifter och utvecklingFrågan om
krigsorganisation har tidigare behand-tjänstemän i försvarets freds- och

befälsbehovsutredningen i betänkandet 1985:3 Försvars-lats Ds Föav
FÖPU följande avsnitt ibefâlsbehov. direktiven till citerasmaktens I

nämnda betänkande 60-61.

vidareutvecklingcivilanställda personalens börDen nor-- - -
för anställning civilde gällermalt ske inom totalramar av perso-som

fördel i vissa fallemellertid inte det kan tillnal. utesluterJag attatt vara
uppgifterlämpliga kvalifikationerlåta civilanställda med överta som

det skulle innebärabestrids militär personalnormalt även attomav
ekonomi- och personalad-militära tjänstemän minskar.antalet Inom

behov viss kom-ministrationen finns det sålunda många hållpå av en
finns också,petenshöjning handläggande personalen. Dethos den

specialistbefattningar det kanframförallt däri de högre staberna, vara
det i devidga rekryteringsmöjligheterna. bedömertill fördel Jag attatt

fåexemplifierade inte kan verksamhetenfallen bör prövas om man
varje enskilt fall, yrkes-effektivare efter prövning i ersättaatt,genom

förutsättningarofficer civilt Självklara måstemed anställd personal.
tillgodoses ochkrigsorganisationens befälsbehov kan attatt an-vara

därför kravtalet anställda inte ökar. bör ställas påtotalt Det attsett
fredsuppgifterna ocksåden civilanställde inte skall kunnabara utan

befattning eljest skul-kunna i anspråk i krigsorganisationen påtas som
bestridas yrkesofñcer. föreslår regeringen låterJag närmareattav

tjänstförutsättningarna för i fall byta militärutreda vissa motatt ut
civil sådan.

FÖ uppgift fullfölja arbete befälsbehovsutred-PU:s således detär att som
FÖPU:s för-ningen påbörjade. Utgångspunkter för överväganden och

i därför befälsbehovsutredningens principiellaslag detta kapitel bl.är a.
FÖPU kapitel bedömerståndpunkter, de förutsättningar i 2 och 3som

syfta tillinriktning förslagen börgiltiga för 1990-talet och direktivens att
möjlighetenarbetstillfredsställelsen och effektivitetenöka samt attatt

lösa personalförsörjningsproblem.
yrkesofficerareomfördela arbetsuppgifter mellanMöjligheterna att

försvarsmakten.tjänstemän finns huvudsakligen inom Avoch civila
FÖPU:s till organisationendenna anledning har arbete koncentrerats

FÖPU följande sinai detvid försvarsmaktens myndigheter. Dock gör
förutsättningen förslagen principiellt skallöverväganden utifrån att vara

verksam-inom försvarsdepartementetstillämpbara vid alla myndigheter
hetsområde.

FÖPU organisation:följande myndigheternashar studerat inom
yrkesofñcer-Arbetsuppgifter Befattningar utförs innehassom av

tjänstemän.civilaare resp.
arbetsuppgifter enligtbehövs för fullgöraPersonal attsom

förfinnas den personalAnställningsavtalTjänster måste somsom
behöver anställd enligtvara

FÖPU hurberoende varandra ochhar granskat dessa, deras inbördes av
uppgifter.de beroende myndigheternasär av
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Beroendeförhållandena mellan myndigheternas uppgifter, de anställ-
das arbetsuppgifterbefattningar, antalet anställda yrkesofñcerare och

FÖPUcivila tjänstemän anställningsavtaltjänster harsamt ut-som
gångspunkt för sina överväganden.

Ett utgångsvärde varje myndighet och anställd i framtidenärannat att
måste räkna med förändringar i verksamheten. förändringarDessa är
exempelvis ändrade uppgifter och för myndigheten, ändrad tek-resurser
nik, ändrat arbeta,sätt ändrad organisation, ändrade förutsättningar iatt
myndighetens omvärld ändrade attityder och värderingar hossamt per-
sonalen. Förändringstakten högre tidigare. finns ingetär än Detnu som
talar för ändring i detta hänseende under l990-talet.en

FÖPU har därför grund för sina överväganden förändrings-attsom
takten inom de områden påverkar verksamheten och arbetsorgani-som
sationen vid försvarets myndigheter under l990-talet kommer liggaatt
på nivå i dag.samma som

FÖPU:sEn utgångspunkt för bedömningar principerna för ledningär
statlig verksamhet. Dessa innebär överordnad myndighet endastattav

skall mål och inriktning verksamheten, tilldela och ut-ange av resurser
värdera verksamhetens resultat. Myndigheter genomför verksam-som
heten skall ha helhetsansvar för hur verksamheten genomförs och tillde-
lade används.resurser

En utgångspunkt arbetsmarknadsläget ochär människornasannan
förväntningar på sitt arbete och arbetslivet på l990-talet. Om nuvarande
nivå denpå ekonomiska aktiviteten i samhället består kommer efterfrå-

arbetskraftpå hög. Arbetsgivarna kommer konkurreraatt attgan vara
den på arbetsmarknaden nytillträdande ungdomen minskar nå-om som
i antal. Tillgången på äldre och yrkeserfaren arbetskraft kommergot att

öka.
De anställda kommer under l990-talet ställa ökade krav på arbetetsatt

utformning och innehåll för det skall positivt tillskott till derasatt ettge
önskemål hög livskvalitet.om en

En ytterligare utgångspunkt antalet yrkesofñcerare grundas påär att
krigsorganisationens samtidigtbehov kvaliteten i utbildningsarbetetsom
säkerställs och den beredskap kräverläget upprätthålls. Alla yrkes-som
officerare förutsätts ha befattningar i både försvarsmaktens freds- och
krigsorganisation.

i anspråk för arbetsuppgifter i fredsorga-De civila tjänstemännen tas
krigsplaceras och tjänst-nisationen framgår Huvuddelen2.3.1.som av p.

krigsorganisation i befattningar där deras yrkes-i försvarsmaktensgör
civilapersonliga förmåga till på bästa Vissakompetens och sätt.tas vara

försvarsmaktens krigsorganisation inomtjänstemän tjänstgör i ramen
reservofñcersinstitutionen ellerför den allmänna värnplikten, genom

Återstående civila tjänstemän dispo-olika former frivilligt åtagande.av
i samhället enligt allmän tjänstepliktslagi krig för arbeteannatneras

l959:83.
FÖPU det följandeUtifrån dessa utgångspunkter i alter-överväger tre

utredningen.nativ för uppgift uppdragsgivaren förelagtlösa denatt
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alternativmilitär tjänst civil sådan 14.2 Byte motav

bokstavlig tillämpning direktiven. Föralternativ innebärDetta atten av
förstautredningen iförslag enligt alternativ måstekunna lägga I ettett

arbetsuppgifterbefatt-förteckna och värdera antalkartlägga, ettsteg
till arbetsuppgifteryrkesofficerare skulle kunna ändrasningar för som

militär civil personal.eller alternativt ellerför civil personal
arbetsuppgifterföreslå vilka dessaskulle utredningenI nästa steg av

alternativt militärutföras civil personal ellerbefattningar borde avsom
civil personal.eller

FÖPU utför dessatredje skulle vilkautrönaI stegett personer som
FÖPU föreslåarbetsuppgifterbefattningar detta känt kani dag. När är

omvandlas till civila sådana eller alterna-militära tjänster börvilka som
utveck-för förbättra den civila personalensmilitära civilativt eller att

lingsmöjligheter.
följer direktiven, admini-förutom det bokstavligenAlternativ I är, att

entydiga och konkre-successivt genomföra. vidarestrativt Detlätt att ger
myndigheter och personal.signaler tillta

enligtinnebär emellertid flera allvarliga nackdelarAlternativet som
FÖPU:s det inte kan bli aktuellt.mening gör att

myndigheternas helhets-alternativet begränsarkan konstaterasDet att
genomföra skulle därigenom få minska-för verksamheten. Deattansvar

leda och fördela arbetet sådant de personellade möjligheter på sätt attatt
intressen blir tillgo-bästa och personalenstill på sätttas vararesurserna

möjligt. strider statsmakternas ochdet Dettadosedda så långt är mot
inrik-inriktning för den statliga verksamheten skallmyndigheternas hur

genomföras under 1990-talet.ledas ochtas,
FÖPU igenom organisation-förutsättning för alternativet gårEn är att

yrkesofñcerare ochvarje myndighet där det finns anställdavid grans-en
medarbetsuppgifter. Tidigare utredningar har kunnat arbetaderaskar

inte möj-för myndigheter. Dettatypbefattningar är numeragrupper av
endastorganisera verksamheteneftersom myndigheternas frihetligt att

chefer för demyndighetschefer ochtypbefattningargaranterar orga-som
förordningenskall finnas enligt 1983:276,nisationsenheter senastsom

verksamhets-försvarsmaktenverksamheten inomändrad 1989:619 om
FÖPU varje myndighetsåledes behöva granskaförordningen. skulle

befattningar. Tids- ochskilda arbetsuppgifteroch antalett stort resurs-
FÖPU skulle bliberörda myndigheterför detta både hos ochåtgången

stor.
FÖPU genomföra den beskrivna studien ochOm allt skulletrots nyss

skulle dess giltighet bli kortvarig. Dettaförslag med stöd denlägga av
förändringstakten under 1990-talet och på detden förväntadeberor på

fördecentraliserade delegeradetill myndigheterna och ansvaret genom-
personalutveckling.verksamheten inkl. organisations- ochförande av

vilkaoch förslag påAlternativet förutsätter slutligen genomgång av
försvarsmaktens krigsorganisation bör omvandlasbefattningar i som

för tjänstemanfrån befattningar för yrkesofficer till befattningar civil
alternativt yrkesofficer eller civil tjänsteman.eller
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FÖPU finner alternativet från här redovisadeatt utgångspunkter är
olämpligt för myndigheternas organisations- och personalutvecklingsar-
bete under 1990-talet.

4.3 Centralt bestämda för organisation ochnormer
bemanning alternativ II

Alternativ är modell med centralt bestämdaen för organisa-normer
tion och bemanning myndigheternas fredsorganisation.av Vad som

med fredsorganisationen framgårmenas 6-8 i verksamhetsförord-av
ningen. Under tid har begreppsenare ett grundorganisationnytt - -börjat användas i stället för det i verksamhetsförordningen definierade
begreppet fredsorganisation.

Alternativet innebär överbefälhavarenatt och försvarsgrenscheferna,
med beaktande det regeringen har lagt fast i förordningenav som om
verksamheten inom försvarsmakten, för varje myndighet inom hu-resp.
vudprogram skulle bestämma och regler för organisation, befatt-normer
ningar och kompetenskrav vid bemanning dessa i fredsorganisation-av

Övriga myndigheter påen. central nivå inom försvarsmakten skulle var
för sig i dokument fastställaett motsvarande gälla tills vidare.attnormer

Innan myndighet på central nivå fastställerresp. sådana denärnormer
skyldig förhandla medatt arbetstagarorganisationerna före beslut. När
behov föreligger kan myndigheten på central nivå, efter förhandling med
arbetstagarorganisationerna, förändringargöra i normerna.

Denna modell överensstämmer med den ordning gällde inomsom
försvaret på 1960-talet då Kungl. Majzt fastställde detaljorganisationen
för varje myndighet jfr 2.3 Försvarets personal. Vid studiebesökp. i
Danmark, Finland FÖPUoch Norge har funnit denna metod delvisatt
tillämpas i deras militära organisationer.

Fördelarna med detta alternativ är organisations-, kompetens-att och
bemanningsfrågorna får allsidig belysning från olikaen utgångspunkter
och intressenter innan myndigheten fattar beslut. Därvid skulle verksam-
hetsintresset och olika yrkesgruppers förväntningar på personalutveck-
ling kunna vägas varandra. Förutsättningarmot skulle föreligga vidatt
varje beslut finna bästa lösningen.

Nackdelarna med alternativet är inom huvudprogrammenatt Opera-
tiv ledning, Arméförband, Marinförband och Flygvapenförband skulle
förhandlingar och beslut organisations-, kompetens- ochom beman-
ningsfrågor centraliseras till myndigheter på central nivå. Detsamma
skulle ske inom andra myndigheterstora på central nivå har decen-som
traliseratdelegerat förhandlingar och beslut i dessa frågor inom myn-
digheterna. En nackdel är förhandlings-annan och beslutsfrågoratt som

är decentraliserade frånnu regeringen till myndighet skulle återför-resp.
till central nivå.as
En ytterligare nackdel är förhandlingaratt och beslut i dessa frågor

skulle fjärmas från verksamheten inom varje myndighet och från de en-

5-SOU 1989:85
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grundläggan-destridaskulledär. Detta motarbetarskilda sompersoner
medbestämmandelagen.bakomsyftenade

striderheltdetalternativ är motdettaerinran attviktigEn motannan
myndigheter påochregeringriksdag,för hur cen-principerfastlagdanu

försvaret.ochstatsförvaltningeninomverksamhetenledaskallnivåtral
FÖPU alternativ.dettaävenförkastarbakgrunddennaMot

utvecklingarbetsuppgifterFördelning av4.4 genomav
alternativpersonalocharbetsformerorganisation,

III

FÖPUsökeralternativentvåföregåendede enförkastathaEfter att
i kap. 2redovisasförutsättningarde allmännabeaktarlösning somsom

för-inomgällerförhållandensärskildadetillgodosersamtidigt somoch
levandealltidtvåbestårförsvarsmaktenärsvarsmakten. Dessa avatt

oftafredsorganisationochkrigsorganisation somorganisationer, enen
inomFÖPU finnsmöjligheterdebeaktarsammanfaller. Härutöver som

ibeskrivningenframgårdetsåvillkorför arbetsrättens avsomramen
förutsättningar.rättsligaVissakap.

krigsorganisationen4.4.1 l

högkvarter-dvs.FÖPU krigsorganisationförsvarsmaktensfrånutgår att
1990-underkrigsförbandenochledningsorganensärskildaövrigadeet,

och kompe-befattningardessmedorganisationfår sinliksomtalet nu
detaljbeslutochfastställdbefattningförtenskrav normergenomresp.

för-överbefälhavaren,nivåcentralpåmyndigheternameddelas avsom
fl..svarsgrenscheferna m.

krigsförbandschefer-FÖPU dockförutsekan är attförändringEn som
avseendenolikautvecklingen ipåverkakunna avalltmerkommer attna

framtideniförmöjligheterDärmed attkrigsförband. öppnas succes-sitt
bemannasbörkrigsorganisationenibefattningarvilkasivt sompröva

förmå-personligaochyrkeskompetensderassåtjänstemäncivilamed att
FÖPU krigsförbands-förutsätterVidare attbästapå sätt.tilltas varaga

befattningpåvid vakansbefogenhetl990-talet har attunder encheferna
civilmeddennabemannayrkesofficer kunnakompetenskravet enärdär

itjänstgöraskickadövningoch ärutbildning attmed visstjänsteman som
bemannakunnabristsituationeribefogenhet enbefattningen. Denna att

krigsförbandschefernadåfördelgångertorde mångabefattning vara en
uppgifter.sinaskall lösa

FÖPU förutsätter att
närmyndigheterförsvarsmaktensvidtillämpasordningredovisadhärEl

försvarsmakt-ibefattningararbetsuppgifterfördelninggällerdet av
tjänstemäncivilaochyrkesofficerareför somkrigsorganisationens

i denna.tjänstgöringföranspåkianställningsavtalen tasgenom
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myndighetEl krigsplacerar civil tjänstemansom också har föransvaret
tjänstemännenatt den utbildning och övningges behövs försom att

fullgöra tjänsten i krigsbefattningen kap.se 5.

FÖPU behandlar inte frågan avvägningen mellan olika formerom av
tjänstgöringsskyldighet såsom värnpliktstjänstgöring, reservbefäls-
tjänstgöring, olika former frivillig tjänstgöring, allmän tjänstepliktav
och i 3.5.2 beskriven tjänsteplikt anställningp. på civil tjänst inomgenom
försvarsmakten.

4.4.2 l fredsorganisationen

Innebörden begreppet försvarsmaktens fredsorganisationav framgår av
6- 8 bilagorna till verksamhetsförordningen.samt bilagornal till för-
ordningen har regeringen för varje myndighet bl. föreskrivit detatta.
skall finnas chef och för vissa myndigheteren antal övriga cheferett
inom myndigheten.

frågaI personal i övrigt inom myndigheternaom har regeringen före-
skrivit följande i förordningens 7 § andra stycket:

Hos myndigheterna finns utöver vad framgår bilagornasom av per-
sonal enligt särskilda beslut regeringen personal isamt månav annan

behov och tillgång på medel. Personalenav utgörs militära ochav
civila tjänstemän. Cheferna för försvarsmaktens myndigheter mili-är

tjänstemän,tära inte framgår denna förordning.annatom av

Regeringen har förordningen 1989:166 inrättandegenom tjänst-om av
överlämnat del förstor dettaer till myndigheternaen ansvaret se bil.av 8

p.
Likaså har regeringen i förordningen l988:548, ändradsenast

1989:620 handläggning ärenden, tjänstetillsättningom inomav m. m.
försvarsmakten minskat den tjänster tillsätts regeringen.grupp av som av
Den omfattar huvudsakligen de tjänster i bilagornanu tillsom anges
verksamhetsförordningen. Övriga tjänster tillsätts programmyndig-av
heten eller den myndighet programmyndigheten bestämmer. Desom en-
skilda myndigheternas befogenheter är alltså beroende vadav program-
myndigheterna bestämmer.

FÖPU kan denna bakgrund konstateramot regeringen har överlå-att nu
tit till de enskilda myndigheterna i utsträckning inom fredsorga-att stor
nisationen

bestämma arbetsfördelningenD mellan de anställda militära och civila
tjänstemännen,
inrätta tjänster och
tillsätta tjänster.El

Utgående från dessa FÖPUförutsättningar utarbetar sitt förslag till hur
myndigheterna bör hantera organisations-, kompetens- och beman-
ningsutvecklingen i fredsorganisationen. I myndigheternas uppgifter in-
går avgöra befattningatt skall ha militär eller civil bemanningom en och
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FÖPU:sEnligtpersonal.allförutvecklingen me-klarläggafortlöpande
dehelhetenfrågordessa tvåbrytaintemyndigheterna omutbör urning

bådeförrationellaåtgärder ärvidtaochfatta beslutkunnaskall som
anställda.och deverksamheten

följande:sammanfattningsvisFÖPU:s förutsätterförslag
inomverksamhetenförordningenibestämsiOrganisationen omstortD

övrigaoch förförsvarsmakteninommyndigheterförförsvarsmakten
Övriga organi-frågorinstruktion.myndighetsi ommyndigheter resp.

med arbetstagaror-förhandlingefterutformning bestäms,sationens
be-delegerasutsträckningmyndighet. Iganisationerna, storav resp.

myndigheter-underavdelningar inomtillorganisationsfrågorslut om
na.

myndig-förregeringenkompetensbehov bestämsMyndigheternas avD
med tjänstemänbemannasskallbefattningarfl.hetschefer somm.

ledning,Operativhuvudprogrammentillsätter. Inomregeringensom
Flygvapenförband bestämmerochMarinförbandArméförband,

förkompetensbehovenförsvarsgrenschefernaochöverbefälhavaren
bemannasbefattningarunder debefattningar närmast somantalett

be-förAnsvaretregeringen. attförordnastjänstemänmed avsom
myndighet-inombefattningarövrigaförkompetensbehovetstämma

ochmyndighetåvilarbefattningarnahuvuddelen resp.averna --
myndigheterna.utsträckning inomidelegeras stor

regeringenbefattningar avgörsbemanningi olikaMyndigheternas avD
hu-befattningarna. Inomhögstanämndastyckeföregåendeiför de

Marinförband ochArméförband,ledning,Operativvudprogrammen
försvarsgrens-ochöverbefälhavarenFlygvapenförband avgör resp.

överbefäl-befattningardeskall bemannachef vilka somsompersoner
huvuddelenFöröver.försvarsgrenschef disponerarochhavaren resp.

försjälvmyndighetenmyndighetvidbefattningarna svararresp.av
bemanningen.

utvecklingsmöjligheterpersonalensFÖ civiladenuppfattning ärPU:s att
Där-bemanningsprocess.decentraliseradei dennatillgodoseskanbäst

anställdasdeochkravverksamhetensutgångspunkternavid bör vara
förväntningar.ochkompetens, intressen

syftetframdeles nåförFÖPU den bästaordning är attdennaattanser
möjligheteneffektiviteten attocharbetstillfredsställelsen samtöka... att

myndigheter.försvaretsvidpersonalförsörjningsproblem...lösa
FÖPU:s statsmakt-meningenligt attvidareförutsättning ärviktigEn

leda ochinrikta,förmågasinutvecklarmyndigheter attcentralaocherna
resursformu-ochmål-med klaraverksamhetmyndigheternasutvärdera

handlingsregler.detaljeradeochleringar utan

FÖPU:s förslagBeskrivning4.4.3 av
förfigur 4.1bildschematiskFÖPU medsitt förslagåskådliggör enen

och 300 äryrkesofficerare300 äranställdamed 600myndighet varav
tjänstemän.civila
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Figur Schematisk4.1 bild förhållandetöver mellan arbetsuppgifterbefattningar,
anställd personal och anställningsavtaltjänster inom myndigheten

600
befattningar
l l
|för för

yrkes alter- civila Arbetsuppgifterj
nativa tjänste- befattningar för
befatt-j män anställd personal
ningar yrkesofficerare och-

civila tjänstemän-

300 300
yrkes- civila Anställd personalofficerare tjänste-

män

300 300
militära Anställnings-civila
anställ- avtaltjänsteransräll.
nings- nings-
avtal avtal
tjänster tjänster

Bilden visar schematiskt i den ovalen deövre arbetsuppgifterbefatt-
ningar för anställd finnspersonal vid visst tillfälle i myndighetensettsom
fredsorganisation. Många dessa befattningar i fredsorganisationen ärav
samtidigt befattningar i myndighetens krigsorganisation. Huvuddelen av
den personal befattning i fredsorganisationen inte samtidigt ärvars en
krigsbefattning krigsplaceradär i befattning vid myndighetensen annan

eller andra myndigheters krigsförband.egna
Den mellersta ovalen visar de yrkesofficerare och civila tjänstemän

är anställda vid myndigheten för utföra arbetsuppgifterna i freds-som att



1989:85SOUarbetsuppgifterFördelningen70 av

ochkrigsorganisationenibefattningarviktigabemannaorganisationen,
utbildning.genomgå egen

anställningsavtaloch civilamilitäravisar det antalundre ovalenDen
anställdaarbetsgivaren och demyndighetenmellanfinnstjänster som

arbetstagarna.
FÖPU finns i myndighetensbefattningarnade 600konstaterar att som

Enindelas ikanden ovalenfredsorganisation övre tre gruppgrupper.
föryrkesofficerskompetensdet krävsbefattningar i vilka attbestår av

verksamhet. Eneffektivbedrivakunnamyndigheten skall annanen
civilkompetensdenkräverbefattningarinnehåller som per-somgrupp

yrkesinriktning besitter.med olikasonal
vil-befattningarmyndighetvarjefinns det inomHärutöver en grupp

yrkesofñcera-utföras enderakansådana dearbetsuppgifter ärkas att av
arbets-befattningarför dennatjänstemän. Det äreller civila grupp avre

klarläggaförutsättningar börutifrån sinavarje myndighetuppgifter som
civil tjänsteman.yrkesofñcer ellermedskall bemannasbefattningom en

till-krav,verksamhetensfaktorer såsombör bero påslutliga valetDet
Samtidigt förutsätteroch intressen.dess kompetensgänglig personal,

FÖPU ständigtbefattningaroch dessorganisationmyndighetsvarjeatt
förbehövsredskapdetför kunnaförändringargenomgår att somvara

verksamhet.effektiven
befattningarvilka sådanafunktionsområden d. inomExempel på e.
verkstadsdriftförrådsverksamhet,främst återfinnsarbetsuppgifter är

ekonomiadministrationochpersonal-fastighetsförvaltningoch samt
administrativ verksamhet.övrigoch

FÖPU:s förslaggenomföraför4.4.4 Hinder att

fö-verksamhetsförordningeniredovisats,tidigareRegeringen har, som
delförsvarsmakten iinomför myndigheternareskrivit chefernaatt en

och icivila tjänstemänfalli andramilitära tjänstemän,fall skall vara
civilamilitära ochfinnsövrigteller civila tjänstemän. Ivissa fall militära

vadalltså,harRegeringenvid myndigheterna §.tjänstemän 7 utom
i myndig-befattningarvilkaföreskrivitmyndighetscheferna, integäller

yrkesofficerare ellermedskall bemannasfredsorganisationheternas som
civila tjänstemän.

FÖPU myndigheterfunnit mångautredningsarbetei sitt trotshar att
civilmilitär ellervid valbundna centralasigdetta känner avnormerav

sådanaformfredsorganisationen. Enibefattningarbemanning avav
huvudorganisationernaochSAVkallade AB-avtal mellansåärnormer

avtals1980-talet.början Dessaoch på1970-talet1960-talet,från slutet av
tjänsterför deanställningsvillkorenlöne- ochbestämmasyfte somattvar

gammalbildades ellermyndighetinrättade dåregeringen myn-enen ny
organisation.ändradfick eller avsevärtdighet ny

tjänsteorgani-FÖPU:s och denAB-avtaluppfattning dessa k.är att s.
förhandlingsunderlag inte läng-bestämderegeringen dåsation somsom

myndig-sammanhangi olikaStatsmakternas uttalandengiltiga.är omre i
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heternas organisationsfrihet, den verksförordningen 1987 och100nya
anpassningen myndighetsinstruktioner och verksamhetsförordning-av

FÖPUför försvarsmakten till denna finner den grund skallen vara som
förgälla verksamheten. Regeringens tidigare organisationsbeslut och till

FÖPU:sdessa kopplade k. AB-avtal bör därför enligt uppfattning intes.
längre ha någon formell giltighet i fråga myndigheternas internaom
organisation och fördelningen arbetsuppgifterna mellan arbetstagar-av

inom myndigheterna.na
formEn centrala föreskrifter för bemanning vissa befatt-annan av av

ningar i fredsorganisationen meddeladeär myndigheter på centralav
nivå förgälla underordnade myndigheter. Exempel dettaatt på hand-är
lingsregler i huvudprogrammyndigheternas tjänsteförteckningar, pro-

FÖPUduktionsplaner, produktionsuppdrag huvudpro-attm. m. anser
grammyndigheterna bör överväga inte också dessa regler börom anpas-

till den statsmakterna fastställda ledningsñlosofm.sas av
tredje formEn sådana myndigheternaär själva faststäl-av normer som

ler efter samverkansförhandlingar med lokala arbetstagarorganisa-
tioner. Dessa myndighetsvisa organisations-, kompetens- och beman-
ningsnormer torde nödvändiga för myndighetens kort- och långsik-vara
tiga planering organisations- och personalutvecklingen. Sådanaav orga-

FÖPU:snisationsbeslut bör enligt mening inte göras omfattande ochmer
detaljrika vadän verksamhetsplaneringen i olika avseenden kräver.

FÖPU har funnitäven det ofta finns oskrivna för vilkaatt normer
befattningar skall bemannas med militär resp.civil personal. Dessasom

förstärks ibland olika yrkesgruppers eller arbetstagarorgani-normer av
FÖPUsationers intressen. inom varje myndighet bör arbe-attanser man

för slopa sådana och undvika skapata att Därigenomattnormer nya.
ökar möjligheterna fortlöpande utveckla organisation, arbetsformeratt
och personal verksamheten till uppställda krav.samt att anpassa

ochI med befattningarmånga befattningar i krigsor-att motsvaras av
ganisationen och eller kräver särskild yrkeskompetens blir dessa av na-
turliga skäl i förväg låsta för exempelvis yrkesofñcer med viss kompe-

sjuksköterska med legitimation eller drifttekniker med behörighettens,
utföra elektriska installationer.att

Därför kan förutses varje myndighets befattningsstruktur beståratt av
antal befattningar främst bör bemannas med yrkesofficerareett ochsom

befattningarantal främst bör bemannasett med civila tjänstemänsom
har specifik yrkeskompetens. Härutöver torde det finnas mellansom ett

myndigheterna varierande antal befattningar kan bemannassom av an-
tingen yrkesofficer eller civil tjänsteman. förhållandeDetta i förening
med skrivna och oskrivna undanröjdaär möjlighetatt attnormer ger
bemanna befattning med den lämplig vidär denmestresp. person som
aktuella tidpunkten. Därmed kan myndigheten ha rätt pä rättperson
plats både från verksamhetsintresset och personalintresset.sett

I regleringsbrevet för försvarsdepartementets verksamhetsområde un-
der budgetåret 198990 ålägger regeringen myndigheterna på central
nivå upprätta och till försvarsdepartementetatt insända tjänsteförteck-
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myndighet vidinrättade vid varjetjänsterutvisar vilka ärningar somsom
lvarjeskall förtjänsteförteckningarnabudgetåret 198889. Iutgången av ibeträf-lönegradtjänstetyp ochtjänstebenämning,tjänst lsamtanges -

enligtinplacering fredsnivåtjänstens påfande militära tjänster sam--
militä-befälsordning för deti 78:24indelning 1977 om nyprop.ma som

FÖPU tjänsteförteckningar. Dedessaifrågasätterförsvaret. nyttan avra
detalj bestämderegeringen iden tid dåkvarleva fråntorde orga-vara en

dels onödigföranleder denisationen för myndigheterna. Numera en
ledningsmodell kvardröjan-för från tidigarearbetsinsats, dels risk att en

organisation.myndigheternasordning i onödande styr
regeringen långsiktiga personalmålregleringsbrev fastställerI samma

yrkesofficerare tjänstemänantal ochför försvarsmakten avseendehela
överbefälhavaren ochfastställerledningsprocessentotalt. I nästa steg av

underställda myndigheter.personalmål förförsvarsgrenscheferna
FÖPU oönskade bindningar ikan leda tilldennaatt myn-processanser

personalmålenarbetet med uppnådigheternas arbete. Risken är attatt
ledningsfi-fel den uttaladei fallblir Verksamhetsmål. Detta såär motett

ska-bör entydigtför myndigheternalosofin. Verksamhetsmålet attvara
kvalitet, kvantitetmed viss personellkrigsförbandoch vidmakthållapa

förha bemanningsansvarVidare kan myndigheternaoch beredskap.
fredsorganisation.myndigheters krigs- och ellerandra

i planerings-varje myndighetföljd dessa uppdrag harSom atten av
yrkesoffrcerare och civi-huroch genomförandeprocesserna mångaange

utbildadebehövertjänstemän med olika yrkeskompetenserla varasom
krigsorganisationenuppgifterna i må-och anställda medlet för lösaatt

let.
FÖPU personalmålen för myndighet-föreslår således de fastställdaatt

slopas.erna

anställningarbetsuppgifter i4.4.5 Nya samma
FÖPU föreslårpersonalutvecklingsmodellTillämpningen den somav

sin anställ-myndighet under helainomunderlättas arbetstagarna enom
anställ-ursprungliga tjänstenbehåller denningstid vid myndigheten

konkretaarbetsuppgifter. Dentillningen och successivt utvecklas nya
figur 4.2framgår exempel sevid myndighettillämpningen ur enaven

ochkompetensutvecklingför bemanning,myndighets rullande plan per-
sonalutbildning.

chef för inköps-yrkesofñcer ochframgår GAv planen Per äratt som
ålderspension denbefattningen med loch redovisningsgruppen lämnar

april 1991.
sigavlöningsdetaljen tidigare önskatharassistent påGunilla P ärsom

befatt-hon intresse föranmälerutveckling till arbete. Våren 1989annat
efter G.och redovisningsgruppen Perchef för inköps-ningen som

bedömer detta lämp-berörda arbetsledarePersonalchefen och ensom
Preliminärt planeras honverksamheten.utveckling för Gunilla ochlig

arbetsuppgifternakrävs förtill den utbildningi befattningen och somnu
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Figur 4.2 Exempel på rullande plan för bemanning, kompetensutveckling ochen
personalutbildning

Budgetår 8990 9091 9192 9293 9394
Befattning

vlöningsdetajA
Chef
Assistent Gunilla P c Nyanställd c

xj m - - - - --x-utbx
Assistent

Inköps- och
redovisningsgrupp
Chef ÅPPer G m Gunilla P c

X . .x-utb-x
Assistent

ÅPAssistent ålderspension
Assistent

Soldarskoa
Chef
Plutonchef Kalle P m Bengt O m

xma -x-utb x
Plutonchef

Fastighets-
enhet
Chef Eric M c AB Kalle P m

xa . Mx-utb-x
Assistent

Förman AB befattningannan
Hantverkare
Hantverkare
Hantverkare
Hantverkare
Förrådsman

militärm tjänsteman c civil tjänsteman

i fredsorganisationen och i förekommande fall för motsvarande befatt-
ning i krigsorganisationen. Samverkansförhandlingar genomförs med de
fackliga organisationerna innan myndigheten fastställer planen. Denna
delges sedan alla arbetsledare och anställda.

Gunilla genomgår år 1990 utbildning för den befattningen ochnya
vikariattjänstgör för Per under och andra ledigheter.semester Om det är
lämpligt Gunilla möjlighet parallelltjänstgörages medatt Per omedel-
bart innan han lämnar befattningen. När Gunilla börjar arbeta i den nya
befattningen hongör det i sin anställning assistent vid myndigheten.som
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befogenhetharmyndigheten precisdåförutsätts attDet att som nu
finns myndigheten.vidtjänstebenämningen för de tjänsterändra som

myndighetenarbetsuppgifterna bestämmertill deMed hänsyn attnya
skall ändrasden april 1991tjänst fr. 1Gunillasbenämningen på m.o.

byråintendent.tillfrån assistent
kollektivav-myndighetenvidocksåförutsättsDet att parterna genom

hennesdenGunillas lön såändrabefogenhet att motsvarartal har att
befattningen.i denarbetsresultatocharbetsuppgifter, kompetens nya

för befatt-anmäler intresseGunillafler änproblem uppstårEtt om
samarbete medipersonalfunktionenarbetsgivarenmåsteningen. Då -

utgångspunkter kor-sakligautifrån allaarbetsledare göraberörda en-
lämpligärintressenternavilken attbedömning mest ut-rekt somavav

befattningen.tillveckla
organisationer-fackligamed desamverkansförhandlingarviddetOm

befatt-lämplig förföreligger äroenighetvisar sig mestatt vem somomna
befattning-in Gunilla påfrån planeramyndigheten avståningen, kan att

tillutlysescivil tjänstinrättakan dåalternativEtt att somen nyvaraen.
tills vidare itjänst placerasdennatillsätts påledig. Denansökan som

möjlig-medredovisningsgruppenochchef för inköps-befattningen som
myndighetenbefattning inomtillomplacerashet omatt annansenare
frånönskemåloch eller detdet ärkräververksamheten ett personen.

avlöningsdetaljen finnsassistent inombefattningengällerdetNär som
myndighet-finnerocksåmyndigheten ellerinomintresseradingen ärsom

lämpligaför tillfälletbefattningen ärintresseradede äratt avsomen
sökaväljer myndighetenDärförbefattningen. atttill denutvecklas nyatt

och hand-ibestäms planenexternrekrytering. Dettakompetens genom
tjänst.regleradstatligttillsättningförenligt reglernaläggs av

vidare itillsoch placerasmyndighetenvidanställsrekryterasDen som
avlöningsdetaljen.assistent påbefattningen som

Pidå KalleanvändsGunilla äventillämpades förmetodSamma som
fastighetsenheten. Hanchef förbefattningentillexemplet övergår som

yrkes-anställningsinbehållertjänstemancivilefterträder då sommenen
befattningenyrkesofficer iefterträdsmyndigheten. Hanvidofficer av en

vid soldatskolan.plutonchefsom
civi-ochyrkesofñcerareförbefattningarantalettotalaDärmed har det
ochutvecklathar på bästa sättmyndighetenrubbatstjänstemänla men

tillförabeslutatochkompetenstillgångar även attsinatilltagit omvara
utifrån.kompetensny

medvärdetFÖPU detpåpekatåterkommande ställen storahar på
verksamhetkompetenteffektiv ochför såvälpersonalutbildning somen

personalutbildning ochförpersonalen. Resursernaanställdaden perso-
emellertidverksamheter harandraförliksomnalutveckling resurserna

används sådedärför viktigthänseenden. Det äri olika attbegränsningar
möjligt.effektivt som

FÖPU personalutvecklingskisserad syste-med här engenomattanser
utbildningsplaneringkompetensutvecklings- ochbemannings-,matisk

vidför deutnyttjasbegränsadealltidde somkan personerresurserna
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utvecklingssamtalen visar intresse för och sig fullgöraåtar deattm. m.
arbetsuppgifter utbildningsinvesteringen avsedd för.ärsom

Exempel på hur personalutvecklingen kan gestalta sig för civilen
tjänsteman yrkesoflicer anställd vid myndighetär underresp. en som en
huvuddelen sin yrkesverksamma tid framgår figurerna 4.3 och 4.4.av av

Figur 4.3 Exempel personalutveckling för civil tjänstemanen

Arbetsuppgifter Person Anställning
ÅtgärderBefattning Tjänst

l 2 3

Extern rekrytering tjänst inrättasNy

Kontorist vid stabs- Utvecklingssamtal, Kontorist,
enhet 3 år provtjänstgöring, kronormånada

utbildning för befatt-ny
ning i krigs- freds-och
organisationen

Assistent vid kameral- -- Assistent,
avdelning d kronormånad
5 är

Chef inköps- och -- Byråintendent,
redovisningsgrupp kronormånadn
7 år

Chef kameral- -- Byrådirektör,
avdelning kronormånadz
9 år

Vakant befattning, Lämnar anställningen Tjänsten dras in
militär eller civil vid myndigheten
bemanning beror på
myndighetens personal-
planering

Kommentarer till figur och4.3 4.4
förutsättsDet befattningarna kol. inte statiska föränd-1 äratt utan
tiden beroendeöver på utvecklingen myndighetens uppgifter,ras av or-

ganisation och kompetens.personalens
förutsätts vidareDet personalutvecklingsmodellen är accepteradatt

och kändväl bland de anställda i form ensidigt arbetsgivarprogramettav
eller avtal med stöd § i medbestämmandeavtal33 för det statligaett av
arbetstagaromrâdet M BA-S.

förutsättsDet slutligen tjänstemannen tjänstgöringenunder i deatt
olika befattningarna innehar anställningtjänst kol. 3. Undersamma
utvecklingens gång förutsätts lokala i kollektivavtal elleratt parter ar-
betsgivaren ensidigt har befogenhet ändra anställningsvillkoren iatt
tjänsten. Detta gäller främst månadslönen, eventuella lönetillägg och

Ändringarnatjänstebenämningen. bör iske takt med tjänstemannensatt
arbetsuppgifter och kompetens förändras.
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yrkesofficerpå personalutveckling förFigur 4.4 Exempel en

AnställningArbetsuppgifter Person
Åtgärder TjänstBefattning

32l

VärnpliktigVärnplikt, grund-
utbildning

Aspirantanställning.Officershögskola
tjänst inrättasNy

Officer,Utvecklingssamtal,Utbildare vid
månadprovtjänstgöring, kronorsoldatskola c

utbildning för befatt-5 år ny
freds-ning i krigs- och

organisation

månadkronorställföreträdande -- e
chef för soldat-
skola
3 år

Officer,vid Flyg-Lärare
kronor månadkHalmstads-vapnets

tidsbegränsadeskolor
förordnanden3 år3+

vid myndigheten, tjänstledigofficeren sin anställning ärUnder denna tid har kvar
vid Flygvapnets Halmstadssko-tidsbegränsade förordnandenfrån denna och har

lor.

månadkronorPlutonchef vid p- -
soldatskola
7 år

kronor månadfastighets-Chef -- s
avdelning
8 år

månadChef intendentur- kronorx- -
och fastighets-
enhet

år9

insin anställning Tjänsten drasbefattning, LämnarVakant
vid myndighetenmilitär eller

bemanningcivil
myndighetensberor på

personalplanering.
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Militär5 befälsutbildning för civil

personal

FÖPUSammanfattningsvis föreslår bl. följande för de civilaa.
tjänstemännen den tjänstepliktiga personalen.

Fortsatt fortlöpandeD översyn nivågrupperingen för vissaav av
krigsbefattningarna.
BefattningshavarnaD på kompetensnivå 8 gruppchefsnivå
och högre i krigsorganisationen militär tjänstegradges som

nivån då de innehar föreskrivenmot militär kompe-svarar
tens.
Militär befälsutbildningD dem på kompetensnivå 8 ochges
högre saknar tillräcklig sådan utbildning enligt följandesom

alla skall kunna befälutöva i stridssituationen som avser-
försvar och åtgärder för skydd anfall, eld-av motm. m.
överfall d. arbetsplats och förläggninge. av egen samt un-
der förflyttning mellan dessa,
de cheferställföreträdareär för chefer för förbandsom- ges
erforderlig utbildning för sina chefs-ställföreträdareupp-
gifter.

Befälsrätten för tjänstepliktigD personal ochrättanges som
skyldighet i tjänsten utöva befäl inomatt funktionsområ-eget
de fack över militär personalsamt även under vissannan
begränsad allmänmilitär verksamhet, främst bevakning och
försvar arbetsplats, förläggningav egen m. m.

FÖPU:s5.1 Personal berörs förslagsom av

FÖPU behandlar i detta kapitel främst frågor de civila tjänste-rörsom
inom försvarsmaktenmän i anspråk för krigsplacering inom dettassom

militära försvaret de väpnade styrkorna. Utredningens slutsatser och
förslag bör emellertid i allt väsentligt gälla även personal tillförssom
försvarsmaktens krigsorganisation från vissa civila myndigheter och 0r-
gan.

försvarsmaktensInom krigsorganisation finns enligt personaltabeller-
P-tabell behov för närvarande 17 000 befattningar avsedda förna ca
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befattningarfinns antaltjänstemän.försvarsmaktens civila Härutöver ett
huvudkravetvilken äravsedda för personal påkrigsorganisationeni

förfo-väljs och ställs tillpersonalcivila kunskaper.specifika Denna ut
myndig-försvarsmakten, delsfackmyndigheter inomdels olikagande av

försvarsmaktenmyndigheter inomExempelutanför denna. påheter som
skildamaterielverk för deförsvaretsbemanningsansvarhar sådant är

för totalförsvaretmotorreparationstjänsteninomkrigsbefattningarna
tjänst, överbefälha-tekniskbefattningar inomoch delMRT annanen

själavårds-fältartister,stabsredaktörer,försvarsstaben för bl. a.varen
ochför förplägnads-krigskassapersonalkrigsgravpersonal,och samt

försvarsmaktenutanfördrivmedelsassistenter. Myndigheter som svarar
förfogandekrigsorganisationensmilitära ärställs till denför personalatt

sjukvård, postverk-fråga för hälso- ochbl. socialstyrelsen i personala. om
mindrefråga fältpostpersonal luftfartsverket ställeri och ettet somom

försvarsmaktens förfogande.flygförare och markpersonal tillantal
FÖPU personalbetänkande har allförstaframhållit i sittharSom

folkrättensenlighet medi krig, imilitära krigsorganisationeninom den
nämndarskr. 299. IFÖU l3,militär ställning 198283143,regler, prop.

begreppsmässigråda överens-det bordeproposition uttalades bl. atta.
personalindelning. Defredsorganisationenskrigs- ochmellanstämmelse

sinpropositionen behållaborde dock enligtcivila tjänstemännen status
krigsorganisa-tillämpningsövningar iide deltarcivil personal närsom

tionen.
sederme-emellertid regeringenkapitel harframgår 2 p. 2.3.1Som av
personal.försvarsmaktensförordningen FFS 1983:50utfärdat omra

försvarsmakten harinomcivil tjänsteman§denna framgår 2Av att som
krigsorganisation in-försvarsmaktenstjänstgöring ii anspråk förtagits

den civilesagda innebärTjänstepliktig personal. Detgår i 8 attgruppen
då vederbö-ställning inte barafår militärtjänstemännenkrigsplacerade

krigsförbandi sittmobilisering ingårberedskapstillstánd ellerrande vid
med detta ellerunder övningarvederbörande deltardåäven annanutan

enhet.krigsorganiserad

krigsorganisationen inomiuppgiftsområdenbefattningsområdenDe
värnplikts-enligt dentjänstemännen krigsplaceras ärvilka de civila av

följande.främstBTKbefattningstypkatalogenfastställdaverket

krigsplaceradede30%Tekniskt arbeteEl ca av-
tjänstemännen

Administrativt arbete resp.
kontorstek-kameralt och

sammanlagt 24%niskt arbete ca-

Maskinskötsel, verkstads-El
sammanlagt 25%drift förrådsarbete caresp.

vilket ingårServicearbete i
6%bl. förplägnad caa. -
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De civila tjänstemännen har i krigsorganisationen regelmässigt arbets-
uppgifter nära sammanfaller med eller praktiskt identiskaärsom taget
med vederbörandes uppgifter inom fredsorganisationen. Sålunda har

den från försvarets fredsorganisation hämtade avlöningsassistent-ex.
förrådsförmannen eller kostchefen i krigsorganisationen i huvudsaken,

arbetsuppgifter i fredsorganisationen. Praktisktsamma allasom taget
ingår i sådana staber förbandeller eller andra enheter stationäraärsom
och inte har strid huvuduppgift.som

Krigsbefattningarna för de civila tjänstemännen enligtär värnpliktsverk-
befattningstypkatalog nivågrupperadeets BTK följandepå kom-s.

petensnivåer för övrig militär personal eller i delsom motsvarar en en
fall flera tjänstegrader.

Nivå Befattning Procent Tjänstegrad

överstelöjtnant1-3 Högre befattningar 2 °o
högre bataljonschefän och högre

4 Bataljonschef 6 % Major
5 Kompanichef 7 % Kapten
6 Plutonchef 12% Fänrik -löjtnant
7 Troppchef 17% Sergeant-fanjunkare
8 Gruppchef 20 % Furir-överfurir
9 Menig 35 % -

På uppdrag överbefälhavaren gjorde värnpliktsverket åren 1985-av
1986 nivågrupperingenöversyn civila tjänstemännensde militä-en av av

befattningar inom den personaltabellsatta krigsorganisationen. Värn-ra
pliktsverkets förslag inte ha inneburit eller föranlett någrasynes genom-
gripande förändringar iförhållande till tidigare gällande nivågruppe-
ring.

FÖPU konstaterar huvuddelen de civila tjänstemännen kom-påatt av
petensnivå och högre8 i krigsorganisationen stabsmedlemmarär och
eller fackmän inom visst område funktionsområde d. inneharDee.-
alltså sådana krigsbefattningar i vilka deras yrkeskunskaper särskiltär
värdefulla för verksamheten. Vissa de civila tjänstemännen kan därut-av
över chefer eller ha andra arbetsledande uppgifter. De harvara som
arbetsledande uppgifter leder normalt arbete för eller del densamma av
personal de leder fredsorganisationen. del civila tjänstemänEn harsom
också främst i fredsorganisationen uppgifter utbildare.som- -

mindreEtt antal civila tjänstemän på kompetensnivå och8 högre i krigs-
organisationen chefer för ställföreträdandeär eller chefer vid enheter
eller förband i vilka de har leda befattningshavaresåväl de leder iatt som
fredsorganisationen värnpliktig personal. Några exempel på sådanasom
krigsbefattningar är

ställföreträdande chef för drivmedelspluton inom flygvapnetsE] basba-
taljoner,
chef ställföreträdande chef för markteleservicekompani,l]

del chefer ställföreträdare vid verkstads- förrådsförband.EI elleren
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värnpliktsverket rörandeerhållit frånutredningen harAv underlag som
framgårcivila personali maj försvarsmaktenskrigsplaceringen 1989 av

inom försvarsmaktencivila tjänstemännende krigsplacerade25 %att av
formtorde endast ringa antal ha någonutgjordes kvinnor. dessaAv ettav

befälsutbildning.militärav
finnercivila tjänstemännende manliga krigsplaceradeVad gäller

FÖPU grundutbildningfullgjortrimligt huvuddelen haranta att som
utbildats till befäl,ungefär tredjedel dessa harvärnpliktiga och att en av

förut-reservbefâl. vidarevanligen värnpliktsbefäl i vissa fall Det kanoch
fått militär utbildningifrån alla befälsutbildade harlångt mänsättas att

krigsbefattningför vederbörandestill den kompetensnivå gällersomupp
för civil tjänsteman.

krigsbefatt-nivågruppering de civila tjänstemännensVad gäller av
uttryck för den militä-den allmännaningar tidigare uttalatshar äratt ett

personal 1972:44,värderingen krigsmaktens prop.och sociala s.avra
21.

bedömning behovetbetydelse förfaktorerYtterligare är av avavsom
i anspråk i befattningarför civila tjänstemänbefälsutbildning de tassom

krigsorganisationenigruppchefsnivå och högrekompetensnivå 8på
avsnitt.redovisas i följande

Övrig FÖPU:sbakgrund till överväganden och5.2
förslag

5.2.1 Tjänsteställningssystemet m. m.

Gällande tjänsteställningssystem prop. 1972:44, FöU rskr. 16613, är
utformat det skall logiskt sammanhang uppgifterna iså mellanatt ettge
krigsorganisationen och tjänsteställning. Genom sålunda knytaatt
tjänstegraden till kompetensen för krigsuppgifter får automatisktman en
koppling mellan grad och befattning.

vidare: Vad slutligen den civila1 1972:44 gällerprop. angavs perso-
inom krigsmakten finns inget behov regler tjänsteställning.nalen av om

Civil tillhör i stället fyra tjänstegrupper, jämställspersonal medvarav en
regementsbefäl kompanibefäl,och högre befäl, med med plutons-en en
befäl med gruppbefäl och meniga.samt en

tjänstegrupper förReglerna civil personal i krigsorganisationenom
upphörde gälla i och med det förutnämnda beslutet 1982prop.att
83:l43, rskr. all personal inom den militära krigsorgani-FöU 13, 299 att
sationen i krig har militär formellställning. föreskriftNågon be-attom

tjänstegrupper skall upphöra gälla har dock inte utfärdats.greppet att
förordning FFS försvarsmaktensRegeringens 1983:50 personalom

militära yrkesofñ-anställda personalen med undantagdenatt avanger
tjänstegrader utnämning till tjänstegraden icersaspiranter får genom en

personal förordnas i tjänstegraden.personalkårl. Annan

rskr. 99.198889252, FöU 10,avskaffasSkall prop.



SOU 1989:85 Militär befäIsutbidning 81

Föreskrifter tjänsteställningsbefordran yrkesofñcerareom utfärda-ärav
de regeringen förordningen utbildningav till och yrkesofficerare,om av

lydelse FFSsenaste 1988:13.
Motsvarande föreskrifter för reservbefäl återfinns i reservbefälsför-

ordningen 1972:464, omtryckt 1987:196 för försvarsmakten.

För följande personalgrupper ingår i krigsorganisationen harsom rege-
ringen utfärdat särskilda föreskrifter för förordnande befäl:av

VärnpliktigE] personal förordning 1976-11-25, TFG 760376,
frivillig A-personal förordning 1982-01-30, TFG 750069 och
hemvärnspersonalEl förordning 1982-10-28 tjänstegrader vid hem-om
värnet, FFS 1982:43.

Några motsvarande föreskrifter rörande de civila tjänstemän tjänste-
pliktig personal krigsplaceradeär i befattningarsom på kompetensnivå-

2-8 finns inte.erna

5.2.2 Befälsrätten

Regeringens förordning FFS 1983:31 med tjänsteföreskrifter för för-
svarsmaktens personal bl. följande befälsrättanger 1 §:a. om

Befälsrätt innebär ochrätt skyldighet för den tillhör den militärasom
personalen i tjänstenatt utöva befäl över militär personal. Be-annan
fälsrätten kan begränsad till viss tjänsteutövningvara eller vissten etttjänsteuppdrag.

I 1972:44 redovisades bakgrundenprop. till behovet regler befäls-av om
rätt enligt följande.

Militärteknikens och taktikens utveckling har medfört det moder-att
kriget förs med relativt små, självständigtna uppträdande enheter somär utspridda över Förbandenstora harytor. ofta tillfälligen samman-sättning tid efter kan växla beroendesom påannan de uppgifterarten avskall lösas. Personalsammansättning,som uppgifter och organisation

varierar. Vid oförutsedda situationer i strid detär nödvändigt nå-att
i chefens frånvarogon ochtar befäletansvaret han intetrots haratt

till chef. Dettautsetts ställer ökade krav på befälets inte minst det-lägre befälets förmåga och vilja Oförutseddaatt ta situationeransvar.-
kräver snabbt ingripandeett kommersom sannolikt inträffa oftare iatt

det moderna kriget än tidigare.
Regler för i oförutseddaatt situationer avgöra skall ingripavem somfinns sedan länge inom krigsmakten. Med tjänsteställning förstås den

inbördes turordningen i tjänsten och innehåller desystemet regler somdenna turordning. Tjänsteställningenanger är således hjälpmedelett
för bestämma skyldighetatt och rätt befälet i chefensatt ta och ställfö-
reträdarens frånvaro. Regler befälsrätt är nödvändiga under krigs-om
förhållanden.

Regeringens tjänsteföreskrifter befälsrätt dvs. rätt och skyldighetom -
utöva befälatt har juridisk straffrättsligytterst innebörd eftersomen-

felaktigt handlande eller underlåtenhet handla i krig i vissaatt fall kan
medföra straffrättslig påföljd. Detta förhållande måste beaktas vid över-

6-SOU 1989:85



1989:85SOUbefälsutbildningMilitär82

ikrigsorganisationenställning itjänstemännensciviladeväganden om
krig.

kompetensnivåerolikatillBefälsutbildningen5.2.3

för-inombefälutbildningförföreskriftergrundläggandeGällande av
Verkställighetsföreskrifterna ärregeringen.utfärdadesvarsmakten är av

föreskrifter-försvarsgrenscheferna. Iochöverbefälhavarenutfärdade av
ochomfattningför,måli frågaskillnader avförekommer stora omna

personalkategorivilkenberoende somutbildningeniinnehåll avav
ochA-personalenfrivilligahar denAllmäntgäller.utbildningen taget

denyrkesoflicerarna mestochkortastevärnpliktskategorier denenstaka
befältillutbildningennormaladenbefäl.till Iutbildningenomfattande

utbildninghuvudgrupperföljandevanligeningår av
utbildning,allmänmilitärD

benämnd le-yrkesofficersutbildningeniledarskapsutbildningD -
lärarutbildning,ochdarskaps-

fackutbildning.D
krigsbefattningvissinriktadesnävt motärutbildningsgångar enI som

för begreppetställetbefattningsutbildning iofta begreppetanvänds
förekommerintedetobserverasemellertid attbörfackutbildning. Det

huvudgruppernanämndade tre avmellanskarpa gränsernågra nyss
iingårtillämpningdessochledarskapiutbildningeftersomutbildning

fackutbildningen.ibefälsutbildningenallmänmilitärasåväl den som
befälutbildningexempel påFÖPU följande några avi detredovisar

frivilligutbildningpåexempelRedovisade avförsvarsmakten.inom
1989planerades vårenutbildningsgångdengällerA-personal somnya

bilaga 91990. Se ävenjanuariden lfrån avkraftiträdaför senastatt
frivilligadenlängd inombefordringsutbildningensframgårbl.vilken a.

FBU.befälsutbildningen

nivå 8gruppchehnivâtillUtbildning

utbildningigenom9 gårnivåmenignivå omA-personal påFrivillig
nivå 8furirtillutnämningföre5.1figurenligtsju veckortilltotalt sex

gruppchef.krigsplaceringoch som

tjänste-furirsnivå med8gruppcheltillA-personalfrivilligUtbildning5.1Figur av
grad

5 dagar2 veckor-32 veckor1 vecka

Krigs-Gruppbefåls-Ledarskaps-Allmän-
iörbands-kurs1kursmilitär ,I ovning.utbildning
motsv.

i Furir
krigs-
placering

8nivå
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Inom flygvapnet vissa gruppbefälsuttagna värnpliktigages allmänmi-en
litär gruppbefälsutbildning med mål den värnpliktigeatt skall kunna
bl. a.

biträdaD nästeschef vid förberedelser för och genomförande försvarav
motståndsnäste,av

E] för försvar igruppera hastigt läge.grupp

Denna utbildning Ävenomfattar vecka. utbildningen hemvärns-en av
till hemvärnsgruppchefomfattarman vecka 40 timmar. Menig hem-en

värnsman krigsplaceradär vid stridande förbandsom skall antingen ha
fullgjort grundutbildning Värnpliktig eller ha gått igenom hemvärn-som

grundläggandeets utbildning. Denna omfattar 120 timmar vartill kom-
två års kontrakterad utbildningmer 20 timmar innan placering iom

stridande förband äger Denna utbildning genomförs vid hemvärn-rum.
stridsskola ellerets i regi försvarsområdesbefälhavaredriftvärnschef.av

Grundutbildningen gruppbefälsuttagna värnpliktiga omfattarav mel-
lan 269 för några värnpliktslinjer inom flygvapnet och 350 dagar.

Utbildning till rrøppchefsnivâ nivå 7

Frivillig A-personal på gruppchefsnivå nivå 8 erhåller utbildning en-
ligt figur 5.2 totalt till sju veckor föreom utnämning tillsex sergeant
nivå 7 och krigsplacering i befattning på troppchefsnivå.

Figur 5.2 Utbildning frivillig A-personal gruppchefav till troppchef nivå 7 medtjänstegradsergeants

2 veckor 2v3 veckor 10 dagar

Ledarskaps Plutons- Krigs-
utbildning 2 befäls- förhands-

chefs-aUGL kurs övningo
skap motsv.

Sergeant
krigs- .placering
nivå 7

Grundutbildningen plutonsbefälsuttagna värnpliktigaav omfattar för
närvarande mellan 324 och 444 dagar. Utbildning i ledarskap sker fortlö-
pande under huvuddelen tiden för grundutbildningen.av

Utbildning till plutonchefsnivâ nivå 6

Frivillig A-personal på troppchefsnivå nivå 7 går igenom befälsutbild-
ning figurse 5.3 sammanlagt cirka veckor föreom utnämning tillsex
fänrik nivå 6 och krigsplacering i befattning på plutonchefsnivå.
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nivåplutonchef 6 medtroppchef tillA-personalfrivilligUtbildning5.3Figur av
tjänstegradfänriks

10 dagar3 veckor1 vecka

Krigs-K0mpaniLedarskaps-
förhands-befälskursutbildning
övning
motsv.

Fänrik
krigs-
placering
nivå 6

omfattarvärnpliktigakompanibefälsuttagnaGrundutbildningen av
grundut-vad gällerLiksomfänrik.utnämning tillföre450 dagarlägst

fortlö-befälsutbildningenskerplutonsbefälsvärnpliktigabildningen av
tiden.huvuddelenunderpande av

kompanichefvnivâ nivå 5tillUtbildning

yrkesofñcer,förFÖPU utbildningsgángendenfigurredovisar i 5.4 nya
utbildningsgång-figur 5.5och i1989fastställdes vårenflygingenjör som

fullgörkategoriernaBådaförsvarsmeteorolog.yrkesofñcer,fören

flygingenjöryrkesofficer,utbildningsgâng till5.4 NyFigur

månader2,52,52,52,512

TH 54 D3 THA THTHTH 1 2 B CPlutons-
befäls-
utbildning

A samerSergeant Nå 5nivå 7

krigshögskola,officershögskola, BA
förbandstjänstgöring.Dpraktiktjänstgöring,tekniskC

högskola.TH teknisk

försvarsmeteorologyrkesofficer,Utbildningsgâng till5.5Figur

månader12 2,52,52,5

Fackut-C Uni 432 B UniUniUni 1 APlutons-
bildningbefäls-
+utbiid- prognos-
utbildningning

KaptenSergeant
nivå 5nivå 7

flyglörarutbildning.grundläggandeGFUofficershögskola, BA
universitet.Unikrigshögskola,C
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grundutbildning plutonsbefälsuttagna värnpliktiga går undersom samt
sommaruppehållen mellan högskole-universitetsstudierna genom en
begränsad ofñcershögskolekurs två och halv månad be-om en resp. en
gränsad krigshögskolekurs också två och halv månad. Utbild-om en
ningsgången avslutas med aspiranten yrkesofficeratt nivåantas 5som
och tillutnämns kapten.

FÖPU vill här också redovisa kraven för anställning läkare yrkes-av som
officer, kapten nivå i försvarets5 medicinalkår. Dessa krav följande.är

Civil specialistkompetensD läkare.som
Fullgjord grundutbildningD Värnpliktig eller för kvinnor eller densom

inte har fullgjort grundutbildning Värnpliktigsom genomgångsom av
allmänmilitär utbildning cirka Veckor.om sex
FackutbildningD vid försvarets sjukvårdshögskola sju Veckor.om
GrundläggandeD stabsläkarkurs två veckor.om

I sammanhanget bör emellertid observeras försvarsläkarna i folk-att
rättsligt hänseende tillhör kategorin sjukvårdspersonal med särskilt folk-
rättsligt skydd Övrigaicke stridande. i denna punkt behandladesom
personalgrupper ingår i de väpnade styrkorna kombattanter.ärsom Som
kombattanter har de enligt folkrätten rätt strida med ochatt därtillvapen

svenska krigsmän ovillkorlig skyldighetsom dettagöra brottsbalkenatt
21:13.

5.2.4 Tidigare förslag i frågan den civila personalens ställning iom
krigsorganisationen

Civilmilitärutredningen CMU konstaterade i sitt betänkande SOU
1982:48 Försvarsmaktens personalkategorier all personal i krigatt som
ingår vår militära krigsorganisation de väpnade styrkorna, konse-som
kvens folkrättens begrepp, måste benämnasav militär. Dittills gällande
bestämmelser innebar indelning i kategorier: militär,tre civilmilitären
och civil personal. Som nämnts bestämde riksdagen i enlighet med
CMU:s förslag.

CMU föreslog Vidare kategoristruktur med två befälsrättskategori-en
er i krigsorganisationen benämnda

militär allmäntjänstpersonalD MA och
militär facktjänstpersonalD MF.

Befälsrättskategorin MA skulle i princip ha den fullständiga befälsrätt
den dåvarande militära kategorinsom hade.

Befälsrättskategorin MF skulle ha begränsad befälsrätt innebarsom
befälsperson inomatt kategorin skulle kunna befäl överta annan perso-

nal inom fack yrkesfack,eget yrkesgren eller specialtjänstgren med till
denna knuten eller begränsad allmänmilitär Verksamhet, främst bevak-
ning försvaroch arbetsplats.av egen

Befälsrättskategorin MF skulle enligt CMU:s förslag omfatta bl. a.
Värnpliktig sjukvårdspersonal, del den då civilmilitära personalen,av
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dådenhuvuddelenochA-personalenfrivilligacivilmilitära avdåden
krigsorganisationen.ipersonalencivila

307230197PersP.1983-02-21remissvarÖverbefälhavaren sittuttalade i
följande:

indelasbörpersonalenförslagutredningens attibiträderJag omstort
indel-principielladenpersonalcivilochmilitär samtkategoriernai

allmäntjänstpersonal MAmilitäripersonalenmilitäradenningen av
MF.facktjänstpersonalmilitäroch

civilmi-dådenÖverbefälhavaren förslagCMU:sbiträdde däremot att
befälsrättskategorier.i skildadelasskulleaktivpåpersonalenlitära stat

för-aktivpersonal påcivilmilitärsamtlig statställetförordade iHan att
yrkesofficerare.tilldes gruppen

krigsorganisationenibefälsrättskategorierskildatvåförslagCMU:s om
personalförsvarsmaktensindelningenrörandebeslutetinte igodtogs av

anfördes i ställetpropositionenrskr. 299. I1982831143, FÖU 13,prop.
följande:

innebär rätt-chefsskapet. Detför befälsrätten attUtgångspunkten är
avgränsad tillnaturligt sätt ärbefäl påskyldigheten utövaoch ettatten

be-reglerspeciellachef leder. Någravissverksamhetden omensom
inte. Detdärför normaltpersonalkategorier behövsför vissaf älsrätten
lämpligtmindreframståsituationer då det kanenstakafinns dock som

begränsadmedspecialistkompetensutprägladchef med menatt en
allmäntjänstpersonal. Enligtbefälförallmänmilitär kompetens över

regeringsbestämmelsernaför detill grundprinciper liggerde nyasom
bestämmelsermeddela dekunnaÖverbefälhavarenbefälsrätt börom

lämpligfår avgräns-befälsrättenfallsådana såibehövs att ensom
ning.

bestämmelser.Överbefälhavaren sådanameddelat någrahar inte

krigsfångarbestämmelser5.2.5 Folkrättens om

krigsfångars be-angåendeaugusti 1949denGeneve-konventionen 12I
krigsfångekon-kalladGeneve-konventionen, äventredjedenhandling

beror påi viss månbehandlingkrigsfångarsstadgas bl.ventionen atta.
tjänstegrad.vederbörandes

be-grad skalllikställdochOfficerskrigsfångarDär att avex.anges
IIIålder GKgrad ochderastillkommerhänsynmed denhandlas som

Skillnadenofficerslägren.ibetjäninggällerreglerSärskilda44.art. om
för arbete.krigsfångaranvändavad gällerpåtaglig i rättenockså attär

övervak-tillanvändasendastgrad måunderofficersKrigsfångar av
omständighet-under någraickelikställda måochOfñcerareningsarbete.

anhållalikställdaellerofficeraredäremotSkullearbete. omåläggaser
erbjudas dem.möjligtsåvittsådantpassandeskallarbete
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överväganden,5.3 slutsatser och förslag

5.3.1 Personalens ställning i krigsorganisationen

Av det föregående framgår alla krigsbefattningaratt för de civila tjänste-
männen i krig militäraär och fördelade på skilda kompetensnivåer. Fler-
talet civila tjänstemän kompetensnivåpå 8 och högre har i krigsorganisa-
tionen i arbetsuppgifterstort i fredsorganisationensamma dvs.som -fackmän inom visst område. Vissasom är arbetsledareäven chefer och
eller utbildare. Några få civila tjänstemän har i krigsorganisationen ren-
odlade chefs- eller ställföreträdarebefattningar vid förband motsvaran-
de.

All militär personal utbildas för befattningarannan kompe-påsom
tensnivå 8 och högre i krigsorganisationen har vid tjänstgöring i denna
militär tjänstegrad. dennaFör personal finns fastställda för bl.normer a.
utbildning och förordnande motsvarande i tjänstegrad.

Uppgifterna för de civila tjänstemännen på kompetensnivå 8 och hög-
i krigsorganisationen i och för sig inte alltidre motiverasynes att perso-

nalen har militär befälsställning. Den fackmässiga kompetensnivånrent
emellertidär oftast jämförbar med den övrig militär personal inne-som

har. Nivån är alltså betingad kraven på personalens utbildning fack-av
mässiga kompetens medför särskilt personellt, materiellt,som ansvar
ekonomiskt befälsrätt arbetsledning.samt Därmed följer nivånatt ger
personalen viss och standard i frågastatus förplägnad,om tran-ex.

förläggningsporter, etc.
Den översyn nivågrupperingen befattningarna för civilav personalav

värnpliktsverket gjorde 1985-86 inte innebärasom några nämn-synes
värda ändringar den nivågruppering för närvarande tillämpasav isom
personaltabellerna P-tabellerna. Det heller inte troligtsynes attvara
radikala ändringar kan förväntas eftersom nivågrupperingen som nyss
har påpekats närmast återspeglar de civila tjänstemännens fackmanna-
mässiga och sociala ställning i krigsorganisationen.

krigsorganisationenl finns emellertid kompetensnivåpå 8 grupp-
chefsnivá och i enstaka fall nivåpå 7 troppchefsnivå vissa befattningar

teknisktmontör, biträde,typ ritare, kontorist,av expeditionsvakt ietc.
FÖPUvilka innehavaren, såvitt kan bedöma, inte är sig chef ellervare

arbetsledare för personal. Utredningen det motiveratannan anser vara
fortsatt fortlöpandeatt översyn görs nivågrupperingenen för dessaav

och andra liknande krigsbefattningar för civila tjänstemän. Härigenom
skulle i varje fall del befälsutbildningsbehov kunna försvinna.en

FÖPU finner de civila tjänstemänatt ingår i krigsorganisationensom
kompetensnivåpå 8 och högre behöver tjänstegraden motsom svarar

deras fackmannakompetens och den nivå på vilken denna kompetens
kommer till användning. Med militär grad följer också befälsrätten -dvs. rätt och skyldighet befälutöva över militäratt jfrpersonalannan

5.2.2. Civila tjänstemän har chefs-p. eller arbetsledande uppgiftersom
inom sitt fack måste också redan för sina fredsuppgifter ha den ledarut-
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FÖPU:s första betänkande,kräver jfrbildning fackverksamhetensom
Civil i försvaret, kap. 9.SOU personal1988:12,

det otillfreds-första betänkandeutredningen har anfört i sitt ärSom
utbild-redan ingår ii befälsföring inteställande utbildningnågonatt
utbild-saknar sådancivila tjänstemänningen de krigsplacerade somav
och fö-för nivågrupperingbakgrunden gällande principerning. Mot av

utbildning tillkom-nödvändigt sådanbefälsrätt detreskrifter är attom
mer.

förut-krigsorganisationenuppgifterna iVad fackutbildning förgäller
FÖPU redan ingår i de krigsplacera-antingensådan utbildningsätter att

följdtillkommerutbildning dencivila tjänstemännens ellerde att som en
FÖPU frånbetänkande. alltsåi första utgårutredningens förslag dessav

krigsorga-i försvarsmaktenstjänstemän krigsplacerasalla civilaatt som
militär utbildningigenomnisation tidigare inte har gått någonoch som

inriktning ochiden allmänmilitära utbildning stort samma om-avges
FÖPU:sjfr förslag i detA-avtal fårfattning frivilligpersonal medsom

första betänkandet, kap. 8.
civila tjänstemännendet deutgångspunkter återstårMed dessa att ge

erforderligkrigsorganisationennivå ikompetensnivå och högrepå 8
situation-verksamhet i degenomföra allmänmilitärleda ochförmåga att

beredskapstillstånd och krig.kan bli aktuella undersomer

beford-kompetenshöjande utbildningenframgår denbilagaAv 9 att
befälsutbild-frivilligai regi denför värnpliktigaringsutbildningen av

veckor och härutöverföljande antalomfattarningsrörelsen FBU ge-
KFÖkrigsförbandsövningarnomförande av

från nivå menig9
KFÖ5veckor+till nivå gruppchef8 4- en

gruppcheffrån nivå 8
KFÖ12-14veck0r+ tvåtill nivå troppchef7

från nivå troppchef7
KFÖveckor en-tvåtill nivå plutonchef 15- 186 +

från nivå plutonchef6
KFÖ.veckor en-tvåtill nivå kompanichef 8- 145 +

reservofficer kompani-bilaga framgår på nivåAv 5även attsamma en
bedöms lämp-chef har genomfört krigsförbandsövning ochsom en som

bataljonschefsnivå kan dennalig för vidareutbildning till nivå uppnå4
reservofficers-nivå sig ytterligare utbildning veckorhan åtarom om sex

kurs vid militärhögskolan.
för yrkesofficer, flygingenjörAv utbildningsgångarna i 5.2.3 resp.p.

försvarsmeteorolog befälsutbildning till nivå kräverkan utläsas 5att yt-
månader.terligare antalett

kompetenshöjande utbildningen med undan-Av framgår den5.2.3 attp.
för inkl. krigsförbandsövning motsvarandefackutbildningentag men

för frivillig omfattar följande antal veckorA-personal
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från nivå 9 menig
till nivå gruppchef8 4veckor

från nivå gruppchef8
till nivå troppchef7 4veck0r

från nivå troppchef7
till nivå plutonchef veckor.6 3

En militär befälsutbildning de civila tjänstemännen så alla fårmänattav
militära befälskompetens övriga i befälsbefattningarmän påsamma som

motsvarande kompetensnivåer i krigsorganisationen kräver, fram-som
går det föregående, mycket utbildningsinsatser. Också militärstoraav en
befälsutbildning kvinnliga tjänstemännende civila inom försvars-av
makten till militäramotsvarande kompetensnivå den frivilligasom
A-personalens resurskrävande.är

FÖPU det realistiskt frånutgå det nödvändigtäratt attanser vara av
praktiska och ekonomiska skäl begränsa militäraden befälsutbild-att
ningen till aktuell kompetensnivå för de civila tjänstemän saknarsom
tillräcklig sådan utbildning. Utredningen får också framhålla be-att en
fälsutbildning omfattar flera månader inte heller sakligt motive-ärsom

förrad flertalet tjänstemäncivila med hänsyn till deras uppgifter i krigs-
organisationen. Syftet med krigsplaceringen nämligen tillföraär att
krigsorganisationen den civila yrkeskompetens de besitter.som
FÖPU föreslår därför utbildningen i befälsföring för civila tjänste-att

inriktas enligt följande.män
Viss minimiutbildning i befälsföring tjänstemänåt alla kompetens-påEl
nivå 8 och högre med mål de skall kunna befäl i stridssi-utövaatt en
tuation försvaravseende och åtgärder för skydd anfall,motav m. m.
eldöverfall d. arbetsplats, fordon färdvid mellanegete. av egen ar-

FÖPUbetsplats och förläggning förläggning. det-utvecklarsamt egen
förslag i 5.3.2.närmareta p.

En omfattande befälsutbildning för de civila tjänstemän iEl mera som
krigsorganisationen har uppgifter chefer eller ställföreträdare försom
förband tidigare erforderligoch inte har gått igenom befälsutbild-som
ning för sin krigsbefattning. tjänstemänExempel på sådana kan fm-

bland demnas som avses som
ställföreträdande chef för verkstadstropp drivmedelsplutonresp.-
inom flygvapnets basbataljoner,
chef för markteleservicekompani inom flygvapnet,-
chefer för vissa verkstads- eller förrådsförband.-

FÖPU behandlar detta förslag i 5.3.3.närmare p.
Det här framförda innebär huvuddelen de civila tjänstemännenatt av

på kompetensnivå och högre krigsorganisationen7 i inte kommer haatt
befälsföringsförmåga övrig militär personal på motsvarandesamma som

nivå. Detta motiverar, minst tillmed hänsyn den enskilde, derasatt
befälsrätt på något sätt avgränsas.

Detta skulle i föroch sig kunna ske de huvud inteöveratt tagetgenom
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någon militär tjänstegrad motsvarande. skulle i uniform-De stället påges
kunna bära särskilt tjänstetecken utmärker derasett gemensamten som

ställning. lösning deEn skulle kunna bär bröstbrickaattannan vara en
vilken befattningen framgår, stabsjurist, personalvårdsassistent,av ex.

utbildningsintendent, kokgruppchef, förrådsgruppchef, maskingrupp-
chef, ställföreträdande chef för drivmedelspluton osv.

båda fallen tjänstemän då folkrättsligtI emellertid alla civilaär att
betrakta meniga.som

FÖPU föreslår i stället den tjänstepliktiga jfrpersonalens FFSatt
tjänstenbefálsrätt och skyldighet i1983:50, 2 8 rätt attp. anges som

befäl inom sitt funktionsområde fack, sin tjänstegren motsva-utöva
tjänstepliktiga harrande. dettadenna, där den personalenInom en

bör skyldigheten föra befäl i frå-särskild yrkeskompetens, ochrätten att
verksamheten inom tjänstegrenen motsvarande kunnarör ut-gor som

underställd personal. tjänstepliktigaDenövas även över änannan perso-
föreslås härutöver ha och skyldighet befälnalen utöva överrätt att annan

allmänmilitär främstmilitär personal under viss begränsad verksamhet,
försvar förläggningbevakning och arbetsplats, m. m.av egen

tjänstemännens ställning i krigs-Utredningens förslag rörande de civila
följande författningar bör tillkomma.organisationen innebär bl.att a.

förordningen med tjänstefö-Förordning ändring i FFS 1983:31EI om
för försvarsmaktensreskrifter personal.

förordnande tjänstegradFörordning militär utbildning och iom av
för civila tjänstemän inom försvarsmakten.

återfinns Förordningarna föreslåsFörslag till författningar i bilaga 10.
i kraft juliträda den l 1990.

FÖPU överbefälhavarenfrån det bör ankomma medde-utgår på attatt
tillämpningsföreskrifterla de behövs.som

befälsföring5.3.2 Minimiutbildning i för civil personal

FÖPUframgår nödvändigt civilaSom 5.3.1 det allaattav p. anser vara
tjänstemän i befattningar gruppchefsnivå nivå och högre nivåer ipå 8

allmänmilitär verksamhet.krigsorganisationen har förmåga leda vissatt
Sådan verksamhet kan bevakning och försvar verksamhetvara av egen
arbetsplats uppehållsplats förläggning motsvarande. böreller De även

förmåga vissha leda åtgärder för skydd olika stridsmedel ochatt mot
sjukvårdstjänst. övrigt befäl i militäraDe bör slutligen också, liksom vår
krigsorganisation, ha viss förmåga erfordras, tjänstgörasåatt, somom
befäl under fria kriget.

Minimiutbildningen i befälsföring för icke befälsutbildade civila tjänste-
krigsplaceras i bcfälsbefattningar krigsorganisationenmän i börsom

anförda följandemed anledning det innehålla bl.av a.
krigsorganisationen och utbildning i folk-erforderlig orienteringE1 om

regler,rättens
utbildning i ledarskap,
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övningar i i nödläge leda strid med eller motsvarandeEI att ett grupp
antal personer,
chefs åtgärder för skydd då enhet för eldverkan eller förutsättsEI egen
A-, C- eller brandstridsmedelB-, såväl arbetsplatspå underetc. som

mellan arbetsplats förläggningochtransport samt
sjukvårdstjänst, främst avseende åtgärder på skadeplats.l]

Utbildningen i befälsföring för icke befälsutbildadeden civile tjänste-
FÖPU:sbör enligt mening absolut minimum omfattaettmannen som en

vecka eller 40 timmar. civila tjänstemänDe inte värnpliktsut-ärca som
bildade och heller inte har ledarskapsutbildning förgenomgått någon sin

FÖPU:sfredsbefattning bör enligt uppfattning igenom befälsutbild-gå
ning ungefär omfattning, dvs. cirka veckor, den frivil-treav samma som
liga A-personalen igenom till kompetensnivågår 8 gruppchefsnivå.

Minimiutbildningen i befälsföring ibör utsträckning genomförasstor
lokalt eller för vissa mindre myndigheter inom försvarsmakten re-- -
gionalt.

Även frivillig utbildning i den frivilligaregi befälsutbildningsrörel-av
FBU kan komma i fråga för anställd civil frivilligut-personal. Densen

bildning inom de avtalsslutande frivilligorganisationernaägersom rum
har däremot mål utbilda för de krigsbefattningarpersonalattsom som

FÖPU:sskall besättas med frivillig personal. Enligt mening bör det dock,
i den mån lediga elevplatser finns, också vid kurser inom dessa organisa-
tioner finnas möjlighet enstaka civil försvarstjänstemanatt ta emot som
frivillig elev. Härigenom utnyttjas tillgänglig utbildningskapacitet på
bästa sätt.

5.3.3 Militär befälsutbildning för civil personal i vissa befälsbefattningar

Som framgår 5.l vissa civilaär tjänstemän i krigsorganisationenav p.
chefer för eller ställföreträdare vid enheter innehåller såvälsom annan
fredsanställd civil personal värnpliktiga. åtskilligal fall dessaärsom
krigsförband motsvarande lokaliserade eller grupperade så enhet-att

chef med den personal ingår i förbandet själv förmåsteens som svara
bevakning och försvar i vissa fall ledaäven marsch ochellersamt tran-

vid omgruppering d. Personalstyrkan vid sådant förband kansport e.
variera från ca l0 till kompaniman 150-200 man.grupp

FÖPU tjänstemancivil krigsplaceras chef eller ställ-attanser som som
företrädare för chef för sådant förband bör ha sina krigsuppgiftermoten
svarande militär utbildning. Om förbandet kompanistorlek chefhar bör

ställföreträdareoch ha erforderlig utbildning för kompanichefsuppgift-
Är förbandet chefenplutons storlek bör utbildad ledaatterna. av vara

pluton Dessa krav måste ställas bl. hänsyn till den personalosv. av a. som
under befäl chefen för förband.står aktuelltav

Utredningen finner det redan i samband tillsättning civilmedatt av en
tjänst vilkens innehavare krigsplaceras chef ställföreträ-elleravses som
dare för förband här behandlat slag, kan kompetensön-ett av anges som
skemål sökande bör ha genomgått viss preciserad militär utbildning.att
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de fall då civil tjänstemanFör saknar erforderlig militär kom-en som
redan eller bli krigsplacerad chef eller ställföreträda-ärpetens avses som

för förband d. med bevaknings- försvarsuppgifteroch detäretc.re e.
nödvändigt vederbörande den kompletterande militära utbild-att ges
ning behövs för han eller hon tillfredsställande skall kunna lösaattsom
sina chefsuppgifter i krig. Myndigheten bör det ingår i tjänstenattange

igenomgå sådan militär utbildning.att
Sådan kompletterande utbildning kan anordnas antingen lokalt, re-

gionalt eller inomcentralt försvarsgren.
FÖPU:sUtbildningen till troppchefsnivå bör enligt oftastmening

kunna anordnas lokalt medan utbildningen till högre nivåer sannolikt
kan behöva anordnas vid regional eller central skola.

5.3.4 Militär befälsutbildning övergångföre till tidigare befattning för
yrkesofficer

FÖPU framför i följandedet synpunkter förslagoch behovet be-på av
fälsutbildning för sådan civil tjänsteman i enlighet med vadsom som

i kapitel arbetsgivare4 och krigsförbandschef bedöms denanges av vara
lämpade fullgöra arbetsuppgifterna i freds- och krigsorganisa-mest att

tionen i ledigbliven befattning tidigare har för yrkesofficer.avsettssom
Utredningen utgår, liksom i från tjänstemannen5.3.1, innanattp.

till deövergång arbetsuppgifterna i fredsorganisationen ägernya rum
har erhållit all den fackutbildning behövs för uppgifterna isåvälsom

FÖPUfreds- i krigsorganisationen. förutsätter vidare de fack-attsom
kunskaper för de freds- och krigsuppgifterna den enskilde harnya som
bibringats också fortlöpande underhålls fortbildning och repeti-genom
tionsutbildning under krigsförbandsövningar motsvarande.

militära befälsutbildningDen den civila tjänstemännen bör gåsom
igenom före till befattningövergång tidigare har för yrkesof-avsettssom

FÖPU:sñcer bör enligt mening behovsanpassad. Om tjänsteman-vara
för befattning i krigsorganisationen i vilken arbetsuppgift-nen avses en

i huvudsak desamma i fredsorganisationenär ocheller harerna som
karaktären civila fackmanna- och ibland arbetsledaruppgifter bör detav

möjligt begränsa befälsutbildningen till den minimiutbildningattvara
FÖPU föreslår i 5.3.2.som p.

Om den civile tjänstemannens kommande befattning i krigsorganisa-
tionen innebär chef ställföreträdareeller vid enhet innehål-att vara som
ler fredsanställd civil ochpersonal eller värnpliktiga och enhet-annan

personal också måste för bevakning och försvar ställs störreens svara
krav chefensställföreträdarenspå förmåga befäl. sådant fallutöva latt

FÖPUbör den civile tjänstemannen ha den befälsutbildninglägst som
föreslår i vissa5.3.3. För befattningar kan det bli nödvändigt denattp.
civile tjänstemannen går igenom kvalificerad befälsutbild-änen mera
ning i form hel eller huvuddelen kurs i yrkesofficersutbildningen.av av

FÖPU:sDetta enligtmåste uppfattning bedömas och från fall tillprövas
fall.
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Kostnader för förslagen5.4

5.4.1 Allmänt

FÖPU belyser i det följande vissa ekonomiska konsekvenser de för-av
slag utredningen fram i kapitel. Beräkningarnalägger detta är över-som
slagsmässiga och förändringar i årliga kostnader vid genomföran-avser
de utredningens förslag jämfört med nuvarande ordning behålls.attav

redovisas i hänförDe förändringar i de årliga kostnaderna 5.4.2som p.
FÖPU:ssig till tidpunkt förslag kan helt genomfördadåen anses vara

och då alla civila tjänstemän inom försvarsmakten vilka ingår befäl isom
befälskompetensen.den militära krigsorganisationen har den föreslagna

FÖPU cirka femräknar med myndigheterna behöver period åratt omen
för civila tjänstemän kompetens.krigsplacerade dennaatt ge nu

under denna övergångsperiod redovisas iDe särskilda kostnaderna
5.4.3.p.
Beräkningarna i detta kapitel grundval underlag frånpå värn-görs av

tjänstemän förpliktsverket hur krigsbefattningarna för civila närva-om
FÖPUrande fördelade och kvinnor. också antagandenpå görär män om

jämn rekrytering de civilaåldersfördelning jämn avgång ochsamt av
tjänstemännen. antagandet de manliga krigsplaceradeVidare görs att
tjänstemännen fördelade värnpliktskategorier ipå på sättär stort samma

sina kostnadsberäkning-övriga inom riket. Utredningen utgår imänsom
slutligen inte till dem lokalfrån instruktörsarvoden utgår påattar som

civila tjänstemännen.nivå leder den militära befälsutbildningen deav
inte lönekostnaderna för tid dåI kostnadsberäkningarna medräknas

tjänstemännen i eftersom kostnader uppkommerdeltar utbildning en-
dast i fallde anställs.ersättare

FÖPU idetta vill peka åtgärdernaI sammanhang påäven att taatt
anspråk yrkesskickliga, anställda civila tjänstemännen i krigsorgani-de

demsationen och i förekommande fall den i 5.3.2 eller 5.3.3att ge p.
föreslagna förhållandeutbildningen lösning god effekt i tillär en som ger
kostnaderna. de anställda civila tjänstemännen inte skulle iOm tas an-

förspråk vissa befälsuppgifter i krigsorganisationen skulle det bli nöd-
vändigt för uppgifter utbilda bl. värnplikt-personal,att samma annan a
iga eller A-personal. sådan lösning i de fall den huvudEn äröver taget-
möjlig effekt.skulle dra högre kostnader och lägrege-

5.4.2 Kostnader vid genomfört system

FÖPU räknar följandemed årliga kostnadsökningar i för minimiut-stort
bildning enligt 5.3.2 och befälsutbildning enligt 5.3.3 för vissap. p.
civila tjänstemän inom försvarsmakten

minimiutbildning män 400 kr.El 000av
minimiutbildning kvinnor milj.1,5 kr.E av
befälsutbildning för vissa tjänstemän kr.30 000El

Årlig totalkostnad vid genomfört kan således uppskattas till 1,9system ca
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milj. kr. framgår redovisas inte förSom 5.4.1 några lönekostnaderav p.
elever under utbildning.

FÖPU har vid de överslagsberäkningar har fram tilllett desom nyss-
nämnda beloppen gjort bl. följande antaganden de framgårutövera. som

5.4.1.av p.
genomförtCa 180 och 240 kvinnor behöver årligen vidmän gåsystem

igenom föreslagna minimiutbildningen. Huvuddelen dennaden ut-av
bildning förutsätts komma anordnas lokalt. räk-För 10 % elevernaatt av

med och traktamentskostnader.nas rese-
befälsutbildning förBehovet enligt viss civil personal i5.3.3av p.

befälsbefattningar för tjänstemäntvåveckorskurs enstaka år.är peren
aktuell härvid kan till redanDet personal ansluta elevantas att som

befintlig lokalt, regionalt eller centralt anordnad kurs.

övergångskaraktär5.4.3 Kostnader av

I enlighet med utredningens förslag i blir det nödvändigt5.3.1 attp.
anskaffa gradbeteckningar för civila tjänstemän tjänstepliktigalla per-

befälsbefattningarsonal enligt personaltabellerna innehar i krigs-som
organisationen.

FÖPU bedömer kostnaderna för anskaffning dessa beteckning-att av
blir femårsperiodsmå. Per år under torde de inte komma översti-attar en

kr.50 000ga

Under femårig övergångsperiod blir det nödvändigt såväl redanatten ge
anställd nytillkommande civil föreslagna utbildning-personal densom

FÖPU räknar därför följandemed årliga kostnadsökningar i förstorten.
minimiutbildning enligt och befälsutbildning enligt för5.3.2 5.3.3p. p.
vissa civila tjänstemän inom försvarsmakten

minimiutbildning milj. kr1,3mänav
milj.minimiutbildning kvinnor kr5,1av

för milj. kr.befälsutbildning vissa tjänstemän 1,0

Årlig femårig övergångsperiod kan såledestotalkostnad under upp-en
till milj. framgår redovisas inte någraskattas 7,4 kr. Som 5.4.1ca av p.

lönekostnader för under utbildning.elever
FÖPU fram till de nyssnämndahar vid de beräkningar har lettsom

ytterligare antaganden deöverslagsmässiga beloppen gjort vissa utöver
framgår följande.5.4.1. Dessa ärsom av p.

övergångstidpunkt-krigsplacerad vidCa 10 % den personal ärav som
pensionsålder ochkrigsorganisationen grund uppnåddutgår påen avur

kommer därmed inte igenom utbildningen.gåatt
igenom den föreslagna mini-Ca och 850 kvinnor går årligen650 män

miutbildningen. utbildning kunna anordnasHuvuddelen denna antasav
förlokalt. traktamentskostnader beräknas 10 eleverna.Rese- och % av

Behovet befälsutbildning för tjänstemänenligt 5.3.3 vissa civilaav p.
i befälsbefattningar beräknas tvåveckorskurs för elever25 år.vara en per
FÖPU räknar med den anordnas centralt.att
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Ekonomiska bedömningar6 av

personalinvesteringar

FÖPUkapitlet behandlarI de ekonomiska konsekvenserna av
olika slag personal- och kompetensförändringar. Investe-av
ringsbehov uppstår oberoende kompetensbehovet inomav om

organisation oförändrat eller förändras.är kapitletI belysesen
därför först slags investeringartvå utgår ifrån oförändratettsom
kompetensbehov inom organisationen. Därefter behandlas två
slags investeringar ifrånutgår organisationens kompe-attsom
tensbehov förändras. olika investeringstillfällenDessa infaller
vid:

Personalomsättning
Nyinvesteringar i den anställdes kompetens
Språngvis förändring kompetensbehovE av
Successiv förändring kompetensbehovav

Samtliga dessa investeringar har för låg inve-gemensamt att en
steringstakt innebär kostnadsökning i framtiden.en

FÖPU i försvaretCivil personalförsta betänkande SOU 1988:12har i sitt
framlagdade däriekonomiska konsekvensernai kap. redovisat de22 av

förslagen.

följande:betänkande ocksåförsta 5.71Utredningen framhöll i detta

för framtid-investeringPersonalutveckling betraktasbör ensom
organisationen inte har råd att avvara.en som

FÖPUI anslutning härtill pekade också tidigarepå studieratt av perso-
nalomsättningskostnader visar intern rekrytering mindreväsentligtäratt
kostnadskrävande rekrytering.än extern

FÖPUDå i det följande redovisar ekonomiska bedömningar av perso-
nalinvesteringar sker detta för ytterligare belysa och understryka be-att
tydelsen sådana investeringar i den civila personalen för dess uppgift-av

i fred, under beredskapstillstånd och i krig.er
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Allmänt investeringar6.1 om

Vid investeringar maskineralla det må i eller byggnader,typer av vara-
i finansiella tillgångar i kunskap finns det visst All-eller mönster.ett-

gäller de inte kostnadsfria. finnasmänt är Det måsteatt resurser exem--
pelvis skog, byggnader, finansiella människor kantillgångar eller som-
användas för olika ändamål. kan antingen användas förDessa resurser

produktion framtidaomedelbar eller för produktion.sparas
Om de för framtida produktion bör de förvaltas på sättettsparas som

innebär tillskott vid framtida utnyttjande. alternativ till dettaEtt ärett att
aktivt försaka produktion i nutid behövs för erhålla avsevärtettattsom
tillskott i framtiden. fall egentligen identiska gällerI båda dessa som är

nutida produktion vilket kostnad för i framtiden fåäratt attges upp en
tillskott i produktionen högre intäkt. Målet därförstörre en ärett att

finna vilka produk-investeringar lönsamma omedelbarär änsom mer
tion.

lnvesteringskalkyler enligt inget harDe påär använtsnytt. mate-ovan
riella ting sedan tillbaka. finansiellamånga år gäller investe-Det samma
ringar. Portföljvalsteorier har funnits under längre tid. Vad gälleren
kunskap eller investeringar i människor har det inte varit lika utta-- -

inte lika föralat och vedertaget i dylika Attatt termer. ut-resonemang
bildning tillför mervärde få villigaallmänt erkänt detår är ärett men som

kvantifiera detta mervärde. ovilja det fatta beslutDenna svårtgöratt att
forminvesteringar i utbildning.avom

Oviljan kvantifiera mervärdet utbildning orsaker.har många Enatt av
det handlar människor. grund exempelvis rättviseskälPåär att om av

kan det föra denna utifrån enbart eko-svårt att typvara av resonemang
nomiska Ett skäl människor aktiva och kanär ärtermer. annat att ta egna
initiativ. individ känner behöver ytterligare kun-Om han eller honatten
skap kan han eller hon inhämta den hand.på egen

Även båda giltiga de inte fullständiga.är är Det ärargumentenom
riktigt inte kan föra utifrån ekonomisktenbartatt ettman resonemang

det innebär inte skall ignorera ekonomisk informa-synsätt, attmen man
tion. Vidare bör kvalitativa och kvantitativa kom-resonemang ses som
plement vid inhämtande beslutsunderlag. Vadän motsatsersnarare av
gäller den aktiva människan det inte rationellt förvänta sigär att att en

självanställd skall bekosta samtliga investeringskostnader erhål-utan att
framtida intäkter. bli individen under-la alla Resultatet kommer att att

investerar i sig själv.

Investeringar i utbildning och utveckling6.2 av
personal

FÖPUdet följande drar riktlinjerna för i eko-I hur ettupp resonemang
nomiska kan för beslutsunderlag för investe-erhållatermer ut att ettse
ring i utbildning och utveckling i form fyrapersonal. Detta görsav av
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olika investeringar ityper personal, indelade utifrån vadav utlösersom
behovet. Utgångspunkten i samtliga fall nollalternativ,är vilket inne-ett
bär ingenting i frågaatt görs personalinvesteringar. Därefter diskute-om

alternativa lösningar för öka framtidaras intäkter alternativtatt minska
framtida kostnader investeringsförfarande.ettgenom

Hänsyn kommer endast till de ekonomiska aspekterna.att Exem-tas
pelvis rättvisekrav och olika sociala nyttokonsekvensertyper dvs.av
konsekvenser återfinns utanför organisationen kommer intesom att
medräknas.

Sättet betrakta kostnader i det följandeatt bygger på kostnaderatt
uppstår när används för andra ändamål deän ursprungligenresurser var

för. Detta skiljer sig delvis frånavsatta behandlingen i kapitel Så kom-
till exempel värdet arbetskraftsbortfall behandlasmer för sig.attav

fyraDe fall investeringar behandlas är:av som
ErsättningsinvesteringD på grund minskad kompetenstillgång vidav
personalomsättning.
Nyinvestering förD utöka den anställdesatt personliga kompetens.
InvesteringD på grund språngvis förändring kompetensbehov vidav av
införande teknik.av ny
Investering påD grund successiv förändring kompetensbehov vidav av
omvärldsförändringar.

Dessa fyra fall inteär ömsesidigt uteslutande har mångautan gemensam-
drag vad gäller förutsättningar, effekter, kostnaderma och resultat.

6.2.1 Ersättningsinvestering vid personalomsättning

Vid personalavgångar går kompetens förlorad för organisationen. Om
arbetsgivaren då inte ersätter avgången personal kommer arbetsuppgift-

inte utföras. Viss internatt omfördelningerna arbetsuppgifter kanav
göras, prioriteringar kan tillkommanya problemet kommermen att
kvarstå. Det finns inte tillräckligt med arbetskraft ocheller kompetens
för lösa alla ålagdaatt uppgifter. Resultatet blir uppgifter måste utgåatt
eller ambitionsnivånatt sänks. Om detta inte tillåts innebär det att orga-
nisationens kompetensbehov oförändratär och följaktligen måste ny
personal anställas.

En fråga är således hur organisationen till lägsta kostnad kan få en ny
medarbetare med kompetens innebär denne kan lösa deen attsom upp-
gifter måste utgå. Denne bör, förutomsom annars på fullgottatt sättett
kunna lösa arbetsuppgifterna, haäven lämpligt mått branschvana,ett av
kännedom interna förhållanden för kunna arbetaom etc. på ratio-att ett
nellt sätt. Beroende på vilka arbetsuppgifter det fråganär kan dessaom
krav variera starkt.

Kostnader vid personalømsätzning

Om personalen olika anledningar inte bidrar till produktionenav kvar-
står personalkostnaden motsvarande värdeutan produceras.att Det ar-

7-SOU 1989:85
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därförpersonalomsättning innebärviduppstårbetskraftsbortfall ensom
Nedan kommererhålls.någonorganisationenkostnad för nyttaattutan

förloratproduktionsvärdet gårstorleken på samtvisasdärför somatt
personalomsättning.viduppstårkostnaderövriga som

försighar beslutatarbetstagare attrimligtDet är att anta att somen
inte hararbetsplatssinsista tiden påunder denanställningavsluta en

lämpliga arbets-antaletminskarintensitet i sitt arbete. Dessutomnormal
anställdedentidkortareden alltsuccessivt grundpåuppgifter somav

be-nedtrappningsperioden ärLängden påuppgiften på.fullgörahar att
Vidutför.anställdedenarbetsmomentlängden deroende på somav
harredovisningsdata,inmatningtill exempelkortcykliska moment, av

sindel uppsäg-arbetsuppgifter underlämpligaanställdeden stor aven
ningstid.

lönekostnadspålägg. Detinkl.full löntid betalasUnder hela denna
denkostnad ochdenskillnad mellan nyttaalltblir fortlöpande störreen

kostnaden. Omillustreraräkneexempel kanarbetsgivaren har. Tvåsom
arbetaanställdkommerstämmer attresonemangetantar att enovanman

ieventuellt redanochuppsägningstidsinmindre undermindre och -
Vidarearbete.erbjudandehar fåttsamband med denne annatettatt om

arbetsuppgifter till denoch färrefärrearbetsledningenkommer att ge
underminskasåledeskommeranställdedenanställde. Nyttan attav

till 50 °oendast närutnyttjakanorganisationentiden. Om personen
arbetsdagen kansistaallsoch inteuppsägningstiden återstår etthalva

bero-kostnader och ärSkillnaden mellanerhållas.linjärt samband nytta
månader, delsellerlängduppsägningstidens t.ex.delsende treenav
tabell 6.1.månadensekr. ieller 000000 15lönens storlek l0t.ex.

anställd under uppsäg-kostnad för ochmellanSkillnaden nyttaTabell 6.1 av en
ningstiden

månadermånad 3lUppsägningstid

kr.l5 0003000 kr.10Månadslön x
kr.0003 6000 kr.+440 °oLönekostnadspålägg + x

kr.00063kr.000l4kostnaderSumma

kr.31 500kr.7 000lönen50 °oNytta av

Skillnaden mellan
kr.50031kr.7 000kostnad och nytta

Rekryteringskostnader

organisationen.utgifterna förökaRekryteringskostnader kommer att
annonskostnader. Enrekryteringskostnad ärExempel på annons-en

tillberäknaskanA4-formatifyrasammanlagtkampanj på annonser
utnyttjandetrekryteringskostnader ärexempel påAndrakr.200 000 av

myndigheterflertalethead-hunters. Förrekryterareprofessionella
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inom försvaret är rekryteringskostnaderna blygsamma. räkneexemplenI
i det följande kommer därför ingen uppmärksamhet ägnas dessa.att
Vissa myndigheter, de centrala förvaltningsmyndigheterna,ex. har
dock dessa kostnader.

Anställningskøstnader

l samband med nyanställning kommer chefer på olika nivåer belastasatt
med extraordinära uppgifter, urval och intervjuer sökande. Nor-ex. av
mala arbetsuppgifter måste då läggas åt sidan och produktionsbortfall på
chefsnivå uppstår under handläggningstiden. Beroende på organisa-om
tionen har funktion för hand rekryteringen att ta hur väl dennaom samt
fungerar kan arbetskraftsbortfallet för chefer hållas vid mini-ettnere
mum.

Inskolningskostnader

En nyanställd medför antal kostnader.ett Under inskolningstiden kom-
denne ha produktivitetattmer inte lönekostnaden.en motsvararsom

Resonemanget identisktär med det förs med avseende påsom personen
slutar sin anställning. Densom nyanställde kommer inte produceraatt

något första anställningsdagen. Efter hand kommer fler och fler uppgift-
läggas påatt och vederbörandeer lär sig hur arbetsplatsenpersonen och

branschen fungerar. Skillnaden mellan kostnaden för haatt personen
anställd och den arbetsgivaren harnytta denne kommer minskaav att
under hela inskolningstiden.

Handledningskøstnader

En kostnad detär arbetskraftsbortfall uppstår förannan chefer,som
förmån och äldre anställda dessa handledernär den nyanställde. Ett
rimligt antagande är nyanställd i genomsnitt kräveratt handledningen
10 % tiden under sitt första anställningsår. Det fyraav timmar imotsvarar
veckan, troligen intensivt i början och mindre slutet. Totalt blirmer mot
det då 170 timmar under år. Under dessa timmar kanett handledaren inte
utföra sina egentliga uppgifter.

För illustrera kostnadernaatt under inskolningsperiodensumman av
kan följande räkneexempel användas. Första antagandet inskol-är att
ningsperioden omfattar dvs.år, det innanårett nyanställd hartar ett en
lärt sig de arbetsuppgifterna så väl arbetsgivaren harnya att nyttaen av

lönekostnadenmotsvarar inlärningenpersonen varitsom samt att pro-
portionell inskolningstiden.mot Detta varierar helt naturligt från individ
till individ och från arbete till arbete kan användas approxi-men som en
mation. Om lönen till 10 000 kr. månadantas kommer skillnadenper
mellan kostnad och 84 kr.000 Detta inkluderarnytta att inte andravara
direkta kostnader uppkommer på grund den anställde, exempel-som av

Månadslön plus lönekostnadspålägg under I2 månader med i genomsnitt halv
blir: l0 000 kr.nytta 4 000 kr. 122 84 000 kr.+
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delendast tillocksåarbetskläder,måltidssubventioner ochvis ensom
ökningförkostnadenhelleranställde, ochden enmotsvarar nyttan av

blir denneskr.000handledarens lön är l5materialförbrukningen. Omav
inskolningsåret.underkr.motsvarande 25 000produktionsbortfall värt

inskolningspe-underi kostnaderkr.blir det totalt l l0 000räknatLågt ca
Inskolningsperiod år.lkolumnrioden tabell 6.2,se

nyanställningvidhandledningskostnaderochInskolnings-6.2Tabell

månader6l årInskolningsperiod

Skillnad mellan
kr.42 000kr.00084ochkostnad nytta
kr.18000kr.25 000Handledare

Åtgärder förkortaför att
tillinskolningsperioden

kr.00020kr.0hälften

kr.00080kr.000109Totalkostnad

personalomsättningvidlösningarAlternativa

vid högkostnadernadeuppstårföregående storadetframgårSom av
Är dess-detarbetskraftsbortfall.grundfrämst påpersonalomsättning av

annonskampanjeranvända sigmåstesökandennå avsvårt manattutom
kostnads-förändratvå sättfrämstdärför attfinnsDethead-hunters.och

framtiden:bilden i
personalomsättningenMinskaEl
inskolningsperiodenMinskaü

måstepersonalomsättningenminskainvesteringskalkyl förVid atten
likar-harmedlemmarOmidentifieras.olikaförst varsgrupp,engrupper

personal-ärlighartjugobestår samtarbetsuppgifter, entade personerav
personalomsättning pådennaharfyraomsättning på engrupppersoner

anställdkr.000l20personalomsättningen ärförKostnaden per20 %.
ökadhellerliknande,ochintervjuprocesserinkluderarslutarsom

miljonhalvknappthelafördvs.materielförbrukning m., engruppenm.
året.kronor om

ialls. Menpersonalomsättningnågoninte harealistisktinteDet är att
innebäraskullehalveringmöjlig. Enhalveringexempel bördetta varaen
året. Enkronormiljonkvartsmed knapptkostnad omminskad enen
till 10 %gårpersonalomsättningeninnebärpersonalsatsning nerattsom

miljon kronorkvartsEnmiljon kronor.kvarts somvärdsåledesär en
kr.12 000genomsnittiinnebär omtjugomannagruppi cainvesteras en

individeridentifiera vissakandessutom somOmanställd.året manper
dessadirektriktasinsatserna motkansluta,benägnaär atttror meraman

blireffekten större.och

tiden,månader, l0 %under l2lönekostnadspåläggHandledarlön plus ger:av
kr.25 200kr. l2l06000000 kr.15 +
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Om det bedöms orimligt minska personalomsättningen dåattsom
denna redan låg vissär personalomsättning kommer alltid finnas ochatt

förmodligenär till för organisationen kompetensattgagn genom ny
Åtgärdertillförs bör inskolningsperioden minimeras. innebär attsom

inskolningsperioden halveras från år till halvt i exemplet iär detett ett
föregående värda 42 kr.000 mindre handledningskostnader. Ge-samt

satsning utbildningpå personal och internrekrytering kannom av egen
inskolningsperioden vad gäller kunskap bransch och arbetsplatsom
minska. En satsning på 20 000 kr. leder till halverad inskolningspe-som
riod mindre halverat handledningsbehovän mer timmarän 4men per
vecka i genomsnitt eftersom behovet i börjanär större anställningen,av

i gengäld under kortare tid skulle leda till total kostnadsminsk-men en
ning pä 30 000 kr. anställningstillfälle se tabell kolumn6.2,ca per
Inskolningsperiod månader.6

Åtgärder för förkorta inskolningsperioden blir dyrare och dyrareatt
kortare försöker perioden. Därför finnsgöra det för hurgränsman en
kort inskolningsperioden kan och ändågöras ekonomiskt lönsam.vara

6.2.2 Nyinvestering för utöka den anställdes personliga kompetensatt

Utgångsläget för det andra investeringarslaget den anställdeär harattav
tillräcklig kompetens för kunna lösa dagens arbetsuppgifter. Vidareatt
saknar arbetsgivaren framförhållning vad gäller behovet utökningav av
kompetensen hos de anställda, dvs. arbetsgivaren har olika orsakerav
inte klarlagt det framtida kompetensbehovet. sådanEn orsak kan vara
svårigheter sia framtiden jfr 6.2.4 där behov faktisktatt ett annatom p.

Ävengår fastställa. det kan detatt så ändå lönsamtär bekos-attom vara
de anställdas investeringar ita deras val kompetensutökningegna av om

organisationens kostnader lägre bedömda framtidaär intäkter.än

Kostnader vid utökning kompetensenav
kompetensuppbyggandeKostnader vid deltagande i kurser är pri-som

förmärt den anställde och inte för organisationen låter sig beräknas
tämligen enkelt. Det främst deltagarkostnaderiär form kursavgifter,av
traktamente och produktionsbortfall under kurstiden.etc. Detsamtresor

kan approximeras med lönekostnaden. Totalt kan normal fem-senare en
dagarskurs anordnas beräknas kosta mellan 15 000 ochexterntsom
20 000 kr. deltagare.per

Andra exempel kompetensutvecklingpå utvecklingstjänstgöring.är
Återigen kommer produktiviteten minska då tjänstgöring-temporärtatt

pågår vid all investering med målet öka produktivitetenen som attannan
i framtiden. Kostnaden är även här produktionsbortfall inom den egna
produktionsenheten lägre effektivitet under inlärningsperioden påsamt
den andra enheten.

Ett riskmoment med nyinvesteringar denär anställdes möjligheteratt
använda sin utökade kompetensatt är små eller obefintliga och dettaatt

kan leda till besvikelse bland personalen dennär är överkvaliñcerad.
Detta kan i sin leda till vantrivsel och sänkt produktion.tur
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klarläggainvesteringar ärdennamedproblemet attDet typstora av
fram-behöva iorganisationen kommerkompetens attvilken typ somav

börProblemetutveckla denna.lämpligtfinna sätttiden attettsamt att
personalbehovsplaneringförutseendeemellertid kunna lösas engenom

spelarverksamhetsplaneringen. ävenHärlångsiktigakopplad till den
utbildning-individensföravgörande rollutvecklingssamtal nytta aven

utvecklingen.personligadvs. denen,

kompetenstillgângenutökningvidIntäkter av

skildapersonal mångakompetensinvesteringar i ärFramtida avnytta av
oförutseddaförberedskapbättrekompetenstillgångökadslag. En enger

arbetsuppgifteruppkomnavid hastigt attochhändelser orga-genomnya
in-Vidarekunskapsområden.olikaframkant inomligger pånisationen

sjukfrånvarovidliggandebliinte behöverarbetsuppgifterdetnebär att
organisa-utföras.fortlöpande Förverksamhet kanhögprioriteradutan

flerakan lösapersonalenuthållighetökadinnebär dettionen omen
primära.uppgifter deän

kvali-kompetensutveckling ärpersonalenspåtagliga resultatMera av
bredareGenomutfört arbete.produktivitetsökningar påoch entets-

arbetsuppgifterlösningar påoch effektivarebättrekunskap kommer
sjuk-resultatkostnadsminimerande ärAndrafall. atti fleraerhållasatt

anställda erhållerdestimulansdenminskakanfrånvaron somgenom
i kurserfå deltalöneförmånerdetVidare kan attfrån kurserna. somses

personalomsättning.till lägrekan bidravilket en
slag.dettakompetensinvesteringarmedproblemfinns någraDet av

och resultat.investeringmellansambandetsäkerställaförsta ärDet att
i exempel-förändringenÄr tillbidragitharinvesteringendet enbart som

ellerrutiner ochändradedetellersjukfrånvaro, ärellerproduktivitetvis
kvantifieraförhandpåproblemteknik äri Ettinvesteringar attannat

investe-inte enbartochresultatetförändrade attdet trostorleken på en
efterhandförst iOfta kanförbättring.tilllederi kompetensring manen

investe-beräknadettautifrånblivit ochförbättringarnahur omstorase
lönsam ellerringen var

ikompetensutveckling äreffekten attalternativt mätasättEtt att av
lik-samhället ellerövrigamedproduktivitetsökningarjämföraefterhand

efter ihalkatorganisationenhur långtdärigenomochnande branscher se
Åter-personalinvesteringar.gjordaickeresultatutvecklingen ett avsom

detta slagutnyttjaochkvantifieraförhandpåigen det svårtär avatt
beslutsunderlag.information som

kompetensbehovsprångvis förändringvid6.2.3 Investering av

kompe-organisationensförändrasarbetsplatsinförsteknik påNär enny
tekniktillskottetomfattningenBeroende pårelativt snabbt.tensbehov av

kompetensbehovetoch detgamlamellan detskillnadenkan varanya
organisa-kanförändringenför mötaingentingolika Om görs attstort.

ifrånbli alltkanfullo. Resultatettilltekniktillskottetutnyttjationen inte
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låg produktivitet under den tid personalen själv försöker lära sig hursom
användandet skall ske med tidsåtgång och produktionsbortfallstor på-
grund felaktigt användande till den tekniken huvudöverav att nya-

inte används, dvs. fortsättertaget personalen arbeta tidigare. Detatt som
har då skett överinvestering i teknik förhållandei till kunskap.en

Ett vanligt förloradeexempel på tillfällen investera i vidpersonalatt
införande teknik vid införandetär persondatorer på arbets-av ny av en
plats. Om personalen inte utbildas i handhavande och hård-av program

kommer datorerna inte utnyttjas till sin fulla potential. Envara att
mängd tid går till spillo och besvikelse kommer deuppstå anställ-näratt
da själva skall läsa in manualer eller sluta sig till bästa användningssättet.
Den faktiska förändringen i kompetensbehovet har inte föranlett någon
åtgärd från arbetsgivaren eftersom skillnaden det gamla behovetmot
inte bedömts tillräckligt stort.som

Vid införande tekniska det självklartär omfattandestora system attav
kompetensutveckling ingår. Om exempelvismoment flyg-av ett nytt

planssystem införs det ingenär invänder piloter och teknikermot attsom
får lära sig handha den materielen effektivtpåatt desätt, ävenettnya om

handhar materielen eventuellt själva skulle kunna sig fram isom prova
användandet. Utbildning personal ingår del beräkning denav som av av
totala kostnaden för det redan från början. En avsaknadsystemetnya av
investering i personalen skulle inte bara oekonomisk fåävenutanvara
förödande konsekvenser.

Det ibland förbises vid införande omfattande ärsom system attav
samtlig personal kommer beröras förändringen, således inte enbartatt av
de kommer i direkt kontakt med Nya innebär oftasom systemet. system

indelning organisationen, administrativa termino-ny system,av nya ny
logi lederDetta till mycket delar personalen kommeratt storaosv. attav
märka förändringar. Om organisationens ledning aktivt försöker utöka
kompetensen inom samtliga personalkategorier minskar den tid det tar

få fungera med effekt.avseddatt systemet att

6.2.4 Investering vid successiv förändring kompetensbehovav

Det pågår ständig förändring den omvärld organisationen av som en
lever Exempel förändringarpå ekonomisk,är teknisk och administra-
tiv utveckling, medbestämmande- och arbetsmiljölagstiftning samt ma-
nagementmetoder beskrivningen återfinns i kapitlen 2 och Genom3.
denna utveckling sker det fortlöpande förändring organisationer-en av

kompetensbehov. Om ingen fortlöpande investering i sker,personalnas
kommer skillnaden mellan kompetenstillgång och kompetensbehov med
tiden bli så produktionen inte kan skeatt på rationelltstor att sätt.ett

Kostnader för omvärldqförändringarmötaatt

Inom olika branscher går omvandlingen miljön olika fort och därmedav
varierar kostnaderna. Exempel på bransch där det sker snabben en om-
vandling och därmed har kostnader dataindustrin.är Detstorasom- -
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tekniska fackkun-bransch deninom dennariktmärke är attangessom
har företa-efter årbetyder tvåskapen förnyas totalt inom två år. Det att

dennesidan inteden tekniskaanställd påinte någon nyttaget omav en
Följaktli-med utvecklingen.hålla sig jourmöjlighet âfortlöpande attges
personal-bransch påföretag inom dennaförväntaskan det satsarattgen

före-för inomlönekostnaden dehalvamotsvarandeutveckling grupper
ofta fallet.ocksådatateknikintensiva. Så ärärtaget som

försvaret harutveckling. Inombranscher har långsammareAndra en
detta användsOmmaterielsystem livslängd på 20 år.många som encaen

det försvaret iutveckling innebärapproximation för teknisk att genom-
utbildning ochlönekostnaderna påsnitt bör motsvarande 5 %satsa av

efter omvärlden i utveck-för inte halkautveckling sina anställda attav
on-the-job-training kan allkallad ersättalingen. Att hoppas på såatt

anställde skallrealistiskt. denkompetensutveckling inte Förär attannan
möjlig-påverkar branschen krävsfölja med i den utvecklingkunna som

exempelvis kurser.erfarenheterfå del branschensheter att genomav
olika inommellanNaturligtvis det skillnaderär stora sammagrupper

Nedre Norrlands militärområdeverkstadsförvaltningen ibransch. Inom
anställdautbildning de 200i dag drygt milj. kr. på2,1satsar caavman

relation till deanställd. kan ikr. i genomsnitt Detta sättaseller 10 000 per
och förvid verkstadsförvaltningenmarkteletekniker anställdaärsom

lönekostnadkr. individ. Medvilka det i genomsnitt 30 000avsätts enper
lönekostnadspålägg, måltidssub-tekniker kr. inkl.på 200 000 årper per

l00-procentigschablonmässigtventioner skulle dettaetc. motsvara en
tidsrymdförändring inom branschen under på 6-7 år.en

Intäkter

organisations investeringar ikanske viktigaste anledningen tillDen en
fåomvärldsförändringar minimera riskenpersonal för möta är attattatt

delar arbetskraften improduktiv. organisationen under längreOm enav
tid har försummat i sin personal, kan delarfortlöpande investeraatt av

finns behov inompersonalen ha kompetens det inte längreen som av
organisa-tillsvidareanställning kommerorganisationen. grundPå av

denfortsätta erhålla någontionen utbetala lön nyttautan attatt av an-
kr. kommer kostnadenställde. anställd med årslön på 150 000För en en

ejbli milj. kr. inkl. lönekostnadspåläggunder 10-årsperiod 2,1atten
investeringnuvärde. då enkelt pådiskonterat till Det är att att ense

återigen användas ileder till den anställde kan100 000 kr., att pro-som
investering.duktionen, mycket lönsamär en

när organisationen har konsta-praktiskt genomföra investeringAtt en
individens kompetens kan bådeden inte har någon nyttaterat att varaav

och kontinuerligt på personalen. För-kostsamtsvårare än att satsamer
för förebygga dyli-fortlöpande utveckla personalendelen med att attatt

situationer organisationen kommer ha personalka uppstår, är attatt en

omvandlingstaktÅrslönekostnad dividerat med i år.
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har modern inriktning sittpå produktionssätt och kan utvecklasom en
och förbättra verksamheten.

fallDe omorganisationer inom försvarets myndigheter skerav som
medjämna mellanrum kan användas för åskådliggöra förskjutningatt en

kompetensbehovet från den kompetenstillgång finns inomav som myn-
digheterna. Omvärldsförändringar tvingar fram organisationsföränd-
ringar för upprätthålla rationell produktion. Vidatt intemånga,en om
alla, dessa omorganisationer finns det eller flera anställda inteav en som
längre har några uppgifter stämmer med derasöverens kompetens.som
Några myndigheter väljer då friställasöka dessa individer. På grundatt

lagstiftning och kollektivavtal sådana friställningsprocesser i prak-av tar
tiken cirka två år genomföra detDå krävs det skaatt arbets-att vara en
bristsituation för myndighet skall kunnaatt säga anställd, kanen upp en
kostnaden beräknas till 420 000 kr. individ enbart i lönekostnader ejper
diskonterat. Till detta kommer kostnader för måltidssubventioner och
administrativa kostnader kan hänföras till den anställde allasamtsom
kostnader uppsägningsförfarandet och avgångsvederlaget innebärsom
för myndigheten. fortlöpandeEn satsning på personalen skulle innebära

uppsägningskostnaderna vid omorganisationer skulleatt in.sparas

Aktuella författn och kollektivavtal bl. lagenär 1976:600 offentligngar a. omanställning, lagen ll982z80 anställningsskydd, trygghetsavtalet för arbetsta-om
hos TrA-S och avtalet turordning för arbetstagarestaten hosgare statenom

TurA-S.
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Bilaga 1

Utredningens sammansättning

Efter förordnande chefen för försvarsdepartementet har följandeav per-
medverkat i utredningsarbetet.soner

Förordnande
fr. o. m. o. m.

Särskild utredare
Nilsson, J överdirektör 1985-09-19an

Sakkunnig
Johansson, Mauritz d. förste 1986-01-15

ombudsman

Experter
af Geijerstam, Margareta departements- 1988-10-01

sekreterare
Grahn, Roland generalmajor 1985-09-19
Göbel, Henrietta avdelnings- 1988-10-01

direktör
Jardal, Jon-Gunnar d. personal- 1985-11-01

direktör
Kristensson, Bertil överste 1987-04-06
Lindahl, Carl-Fredrik f.d. departements- 1989-02-01

sekreterare
Olsson, Paul departements- 1988-04-14 1988-09-30

sekreterare
Sörensson, Bo-Lennart avdelnings- 1988-04-14

direktör
Ternblad, Sten avdelnings- 1989-03-01

direktör

Sekreterare
Andersson, Arne avdelnings- 1988-03-01

direktör

Assistenterna Helena Olofsson och Catharina Kårefalk har utfört skriv-
arbetet.
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Utredningens direktiv

Översyn utvecklingsmöjligheterna för den civila personalen inomav
försvarsdepartementets verksamhetsområde Dir. 1985:40

Beslut vid regeringssammanträde 1985-08-22.

Statsrådet Lundkvist anför.

förslagMitt

föreslårJag särskild utredare tillkallas föratt atten

dels överväga och lämna förslag till hur utvecklingsmöjligheterna för den
civila personalen inom försvarsdepartementets verksamhetsområde kan
förbättras,

dels utreda förutsättningarna för i fallvissa byta militär tjänstatt ut mot
civil tjänst alternativteller tjänst militär eller civil.ärmot som

Behovet ökade utvecklingsmöjligheter för den civila personalenav

Antalet anställda på hel- eller deltid inom försvarsdepartementets verk-
samhetsomráde förär närvarande 50 000. Det antal innehar civilaca som
tjänster uppgår till 30 000 dvs. betydligt hälften detän totalaca mer av
antalet anställda.

Den civila vidpersonalen lokala regionalaoch myndigheter inom för-
svarsmakten hari regel arbetsuppgifter inom förråds-, förplägnads-, un-
derhålls- och verkstadstjänsten fullgör administrativa göromålsamt
inom personal- och ekonomiområdet Lednings- och handlägg-m. m.
ningsuppgifter utförs till del militär personal.stor av

Vid de centrala staberna och myndigheterna inom försvarsmakten
arbetsuppgifternaspänner för den civila personalen över större områ-

den. Vid vissa myndigheter fullgörs dock den allt övervägande delen av
lednings- och handläggningsuppgifterna personal med militäraav
tjänster. Vid vissa andra myndigheter inslaget militärär personalav
mycket litet eller saknas helt.

Inom de civila delarna totalförsvaret finns i huvudsak bara civilaav
tjänster. Detta gäller inom lednings- och handläggamivåerna.även

I 1983842112 bilaga 6 det militära försvarets fortsattaprop. ut-om
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jag personalpolitikenveckling har utvecklat mina synpunkter påm. m.
inför därvid hänvisat till flera tidigare1980- och 1990-talen. Jag har pro-
positioner, där mina företrädare har tagit betydelsen den civilaattupp av

följandepersonalen goda utvecklingsmöjligheter. uttalade vidareJagges
frågani 25.s.

företrädare jag den civila personalenLiksom mina ävenattanser
färdigheter de har ochskall ha möjlighet utveckla de kunskaper ochatt

skaffa sig vill också betrakta insatser dennaJag artatt av somnya.
bidragande till ökad jämställdhet mellan könen i enlighet med lag-en

jämställdhet och kvinnor i arbetslivet.1979:1 18 mellanl mänomen

befälsbehovsutredningen jagItilläggsdirektiv Dir. 1983:71 till angav
definierassamband med yrkesofficerarnas uppgifter påbl. iatt atta.

civila anspråk utveck-olika nivåer i fredsorganisationen borde också på
särskilde utreda-ling inom vissa yrkesområden uppmärksammas. Den

Försvarsmaktens befälsbehovhar i sitt betänkande 1985:3Ds Fören
följandeunder avsnittet civil personal anfört bl.användningenom av a.

s. 60-61.
civilanställda vidareutveckling bör normaltDen personalens -- -

inom för anställning civil personal.ske de totalramar gäller Jagavsom
fallemellertid till fördel i vissa låtautesluter inte det kanatt attvara

uppgifterkvalifikationercivilanställda med lämpliga överta som nor-
det skulle innebära antal-bestrids militär personalmalt även attomav

personaladmini-ekonomi- ochtjänstemän minskar.militära Inomet
viss kompetens-finns det sålunda håll behovstration på många av en

framförfinns ocksåhöjning handläggande personalen.hos den Det
kan tillspecialistbefattningar där detallt i de högre staberna, vara

det i derekryteringsmöjligheterna. bedömerfördel vidga Jag attatt
exemplifierade fallen inte få verksamhetenbör kanprövas om man
effektivare fall, yrkesof-efter prövning i varje enskilt ersättaattgenom
ficer Självklara förutsättningarmed civilt anställd personal. måste

krigsorganisationens ochbefälsbehov kan tillgodosesatt attvara an-
talet anställda inte därför ställas kravtotalt ökar. bör påDetsett att

ocksåinte skall kunna fredsuppgifternaden civilanställde bara utan
eljest skul-krigsorganisationen befattningkunna i anspråk i påtas som

bestridas yrkesofñcer. föreslår regeringen låterJag närmareattav
militär tjänstutreda förutsättningarna för i vissa fall byta ut motatt

civil sådan.

Uppdraget

föreslårJag särskild utredare tillkallas för och föreslåövervägaatt atten
hur utvecklingsmöjligheterna för inom försvarsde-den civila personalen

verksamhetsområde förbättras. bör bl.kan Förslagenpartementets a.
möjlig-syfta till öka arbetstillfredsställelsen och effektivitetenatt samt

heten lösa personalförsörjningsproblem. Härvid bör utredasnärmareatt
behovet utbildning för stödja utvecklingsmöjligheterna. utbild-Deattav
ningsresurser tillgängliga inom försvarsdepartementets verksam-ärsom
hetsområde i första utnyttjas. Vidare bör utredas möjligheternabör hand

utbildningsinsatser förändringsbehov inför omorganisa-mötaatt genom
medföra omplacerings-tion verksamheter, skulle kunnaav som annars
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och övertalighetsproblem. Möjligheterna utveckla de anställdasatt yr-
keskunskaper i samband införandemed teknik skall också utredas.av ny

Utredaren bör dessutom för vissa myndighetsområdenöverväga att
eller olika slag tjänster föreslå särskilt för planering civilaett systemav av
karriärer innefattande systematiserad och samordnad utbildningsgång

möjlighet till utveckling. de områdenEtt härvid börsamt av som upp-
märksammas de civila delarna totalförsvaret.är av

Utredarens uppgift bör vidare med beaktande krigsorgani-attvara av
sationens befälsbehov och under förutsättning antalet anställda inteatt
ökar, utreda förutsättningarna för i vissa fall byta militär tjänstatt ut mot
civil sådan eller tjänst alternativt militär eller civil.ärmot som

Besparingar, samråd och tidsplan

de fallI militär tjänst föreslås bli utbytt civil tjänst räknar jag medmot att
vissa besparingar kan föruppnås statsverket. Utredaren bör beräkna
dessa besparingar.

i de frågor berörUtredaren bör personal- och ekonomiadmini-som
strationen samråda med utredningen den personal- och ekonomiadmi-om
nistrativa verksamheten inom försvaret PEU 84 Dir. 1984:10.m. m.

Vidare bör utredaren vid arbetets påbörjande vidare under arbe-samt
informeragång berörda arbetstagarorganisationer i förekom-tets och

fallmande andra berörda centrala arbetstagarorganisationer med vilka
har eller brukar ha avtal löner och andrastaten anställningsvillkorom

bereda dem tillfälle framföra synpunkter.samt att
Utredaren bör till hösten 1986 lämna delförslag i fråga den utbild-om

ning behövs för stödja personalutveckling. Utredningen bör haattsom
slutförts under våren 1987.

Jag erinrar i sammanhanget kommittédirektiven Dir. 1984:5 tillom
samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslag-

inriktning.ens

Hemställan

tillMed hänvisning vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för försvarsdepartementet

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordning-att en av-
1976:119 med uppdrag utreda utvecklingsmöjligheterna föratten -

den civilt anställda personalen inom försvarsdepartementets verksam-
hetsområde,

besluta sakkunniga, sekreterareatt och biträde åtexperter, annatom
utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna för utred-att att
ningen skall belasta fjärde huvudtitelns kommittéanslag.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.
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Vissa FÖPUutredningar och beslut som

har ianvänt sitt arbete

Försvarsdepartementet, betänkandet SOU 1969:33 Militära tjänstgö-
ringsåldrar och regeringens beslut den 26 februari 1971 med förhand-
lingsuppdrag till dåvarande avtalsverk.statens

Försvarsdepartementet, regeringens proposition och riksdagens be-
slut år 1978 befälsordning för det militära försvaretom ny prop. 1977
78:24, FöU 10, rskr. 179.

Försvarsdepartementet, betänkandet SOU 1982:48 Försvarsmaktens
personalkategorier och riksdagens beslut år 1983 ändrad indelningom

försvarsmaktens personal,av prop. 1982831143, FöU 13, rskr.m. m.
299.

Försvarsdepartementet, betänkandet Ds Fö 1985:3 Försvarsmaktens
befälsbehov.

Civildepartementet, betänkandet Ds C 1983:16 Meritvärderingen
vid statliga tjänstetillsättningar och riksdagens beslut år 1986m. m. om
meritvärdering i statlig tjänst prop. 1985862116, AU 17, rskr. 254.m. m.

Civildepartementet, regeringens proposition och riksdagens beslut år
1986 den statliga personalpolitikenom prop. 1984852219, AU 1985
86:6, rskr. 48 och UU 198586:5, rskr. 50.

Försvarsdepartementet, betänkandena Ds Fö 1985:6 Personaladmi-
nistration inom försvaret och Ds Fö 1986:2m. m. Besvär i personal-
ärenden inom försvaret riksdagens beslutsamt år 1986 vissaom perso-
nalfrågor inom försvaret prop. 198687:36, FöU rskr. 69.

Försvarsdepartementet, betänkandet SOU 1987:9 Det svenska total-
försvaret inför 90-talet och riksdagens beslut år 1987 totalförsvaretsom
fortsatta utveckling prop. 198687:95, FöU 11, rskr. 310.

Civildepartementet, betänkandet SOU 1985:40 Regeringen, myndig-
heterna och myndigheternas ledning riksdagens beslutsamt år 1987 om
ledningen den statliga förvaltningen prop. 198687:99,av KU 29, rskr.
226.

Försvarsdepartementet, betänkandet Ds Fö 1987:4 Uppgifter för of-
ficerare lämnar linjetjänst.som

Försvarsdepartementet, betänkandena Ds Fö 1987:2 Personalarbetet
framtideni inom försvaret och SOU 1988:12 Civil personal i försvaret

riksdagens beslutsamt år 1989 vissa personalfrågor inom försvaretom
prop. 198889:52, FöU 10, rskr.m. m. 99.

8-SOU1989:85
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1989-92försvaretmilitäraför detÖverbefälhavaren, Programplan
detföranslagochverksamhet1989beslut årriksdagensoch88FU om

198889:80,198990 prop.budgetåretunderförsvaretmilitära m. m.
rskr. 294.14,FöU

perspektivplaneringensFörsvarsmaktsidé 2000Överbefälhavaren, -
1988-10-14.delförsta

kompletterings-1989fmansplanRevideradFinansdepartementet,
riktlinjer-de allmänna1989årbeslutriksdagensochpropositionen om

prop.budgetregleringenförochpolitikenekonomiska m.m.för denna
328.327,rskr.FiU 30,198889:150,

utveck-Arméns1989:46SOUbetänkandetFörsvarsdepartementet,
planeringssystem.försvaretsling och

andraperspektivplaneringensÖverbefälhavaren, 90Försvarsmakt -
1989-09-20.del
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FÖPUMyndigheter och företag harsom
träffat företrädare för

Domstolsverket
Ericsson Radar Electronics AB
Järfälla kommun
Konsum Stockholm
Rikspolisstyrelsen
Sveriges Verkstadsförening
Televerket Stockholm
Östergötlands läns landsting
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Arbetsmarknadsdepartementet: Arbetsmarknad och arbetsmarknads-
politik 1988 ökade krav på omställning Ds 1989:44.-

Arbetsmarknadsdepartementet: Jämställdhetspolitiken inför 90-talet.
Prop. 198788:l05.

Å.:Dahlin, Kompetensutveckling i arbetslivet. Lund 1988.
Dahlström, E. fl.: Teknisk förändring och arbetsanpassning.m. Stock-

holm 1966.
de Geer, H. fl.: framtidensl kölvatten. Stockholmm. 1987.
FOA: Knog och kneg arbetsbok föroch försvaret. FOA 1987.en om-
Gardell, B.: Arbetsinnehåll och livskvalitet. Stockholm 1977.
Gardell, B.: Psykosociala problem sammanhängande med industriella

produktionsprocesser. SOU 1976:3.
Hansson, SkapandeJ.: personalarbete. Kompetens strategi. Boråssom

l988.
Institutet för framtidsstudier: Familj och produktion vägval inför-2000-talet. Solna l988.
Johanson, UtvecklaU.: det mänskliga kapitalet. Stockholm 1987.
Lind, M.-L.: Alternativa karriärer, attrahera, utvecklaatt och behålla

viktiga medarbetare. Stockholm 1987.
LO: Hela människan i arbetslivet. Falköping l988.
Lundén, A. fl.: Mamma, pappa,jobb. Föräldrar och barn omlm. arbetets

villkor. Falköping 1989.
Maccoby, M.: Arbeta varför det Förändringar i arbete och motiva--

tion. Borås 1989.
Ålderschocken.Ohlsson, R. fl.: Kristianstad l988.m.

SACOSR: Vår offentliga sektor. Stockholm 1989.
SCB: Sveriges framtida befolkning. Prognos för åren 1989-2025. De-

mografiska Örebro1989:1.rapporter 1989.
SIFO: Det osynliga kontraktet, studie i 80-talets arbetsliv. Stockholmen

1987.
SIFO: Ungdomars sinpå framtid. Stockholm l988.syn
SPF: ldébok 45 konferensdokumentation+, från SPF.en Stockholm

1989.



1989:85SOUBilaga 5118

Helsingborg 1989.fokus.ifl.: KompetensT.Stjernberg, m.
perspektiv. Stockholm 1983.OrganisationsteoretiskaM.:Söderström,

Fackliga strategierochvälfärdochför arbetestrategierTCOzFackliga
1988.Stockholmarbetsliv.kunskapsriktför ett
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Stockholm 1983.personal.Överbefälhavaren: civilVidareutbildning av
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Myndigheter inom försvarsmakten som
FOPU har besökt

Nedre Norrlands militärområdes verkstadsförvaltning VFN N
Svea livgarde I lFo 44
Bodens artilleriregemente A 8F0 63
Västkustens marinkommando MKV
Blekinge flygflottilj F 17
Värnpliktsverket ÖstersundVPV, värnpliktskontoret i
VKNN
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Obalanser på 1990-talets arbetsmarknad

De väntade obalanserna på 1990-talets arbetsmarknad kan uttryckas i
några dimensioner, de viktigaste ålder, kön,är och kompetens.region

När det gäller ålder blir situationen under 1990-talet troligen att ung-
domarna får betydligt bättre arbetsmarknad tidigare.än Det finnsen
också risk ungdomar lämnar skolan förtidi därför de bliratten att er-
bjudna lockande arbeten innan de färdigutbildadeär eller inte bryr sig

vidareutbildning. En konsekvens blir troligen främstom attannan ung-
domarna kommer ställa högre krav arbetetspå innehåll, arbetsformeratt
och arbetsmiljön tidigareän generationer.

Situationen kommer bli den för i åldern 50-60att motsatta personer
år. Deras antal kommer öka väsentligt och medföra anpassningspro-att
blem på många arbetsplatser. Särskilt gäller detta dem har brist-som en
fällig utbildning. möjligtDet det kommerär bli svårt skaffaatt att att
sysselsättning till lågutbildade i övre medelåldern på 1990-talet.gruppen
Men eftersom efterfrågan arbetskraftpå bedöms hög blir åtgärdervara
för kompetensutveckling för sådan personal särskilt viktiga.

Beträffande kön visar erfarenheterna kvinnornas relativa arbetslös-att
het har signärmat Undermännens. åren 1986, 1987 och blev1988 den
lika. Kvinnornas deltagande i arbetslivet har också signärmat männens
och beräknas till derasnå nivå omkring sekelskiftet. Kvinnorna ärupp
dock starkt koncentrerade till vissa yrken. dominerarDe i yrken med
rutinbetonade arbetsuppgifter på kontoren och i industrin. Det sådanaär
yrken i första hand kommer bli bortrationaliserade. Lågutbildadeattsom
kvinnor kan bli under 1990-talet måste på sig omfattandetaen grupp som
omställning i fråga yrkeskvalifikationer.om

Regionalt har arbetslösheten i skogslänen sedan länge varit högresett
i övrigaän delar landet. Till dessa områden har på tid tillkom-av senare

mit Bergslagen och sydöstra Sverige.
Under 1970- och början på 1980-talet skedde betydande delen av

sysselsättningstillväxten inom den offentliga sektorn. Tillväxten blev då
ganska jämnt fördelad landet.över

Under återstoden 1980-talet och 1990-talet kommer sannolikt denav
näringslivsinriktade, privata tjänstesektorn för delatt storsvara en av
sysselsättningsexpansionen. Denna sektor koncentrerad tillär storstads-
länen, framför Stockholmsallt län och i viss mån till universitetsstä-även
derna utanför storstadsregionerna.
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kommaobalanserna kande regionalaförhållanden pekar påFlera att
tjänstesek-sysselsättningsexpansiva privataöka 1990-talet. Denpåatt

industrin koncentre-forskningsbaseradekunskaps- och äroch dentorn
till-offentliga sektornsuniversitetsstäderna. Dentill i första handrade

skogsbruket ochinom jord- ochtillbakagångenväxttakt dämpas samt
Sysselsättningstillväxt-industrin fortsätter.arbetsintensiva delenden av

efter-Uppsala-regionen, medanStockholmsärskilt tillkoncentrerasen
Sverigesydöstraframför allt i Bergslagen,arbetskraft minskarfrågan på

Norrlands inland.och
kravallt högrekompetensen kan konstaterasdet slutligen gällerNär att

svenska arbetsmark-kännetecknat denutbildning harerfarenhet ochpå
1980-talet.naden under

med kravlediga platsernade nyanmäldahar andelenSedan 1979år av
från till 75 %erfarenhet stigit drygt 50 % närmareutbildning och ellerpå

kommeroch utbildningskravenkompetens-höjning1987. Dennaår av
fortsätta.med säkerhet attstor

arbetsmarknadensskillnader mellantecknatsbildDen nyss avsom
produktion.för effektivhinderutbud kanefterfrågan och utgöra ett en

anpassnings-beror påarbetsmarknadenför hur effektiv ärAvgörande
arbetskraften.kompetensutvecklingbl.förmågan ava. genom

arbetskraftensnödvändig förkompetensutveckling ärDen an-som
skolväsendet,olika i allmännakan skepassning till efterfrågan på sätt,

arbetsmarknadsutbildningenhögskolor, inomuniversitet ochpå samt
och myndigheter.inom företag

kom-anpassningsprocessendelbetydande och växandeEn genomav
ocharbetsplatsernaframtiden ske påpetensutveckling bedöms i genom

kravenbl. påmyndigheter. berorföretag och Dettautbildning inom atta.
rörlighetendenökar ochföretagsspecifik kunskappå externaattmer

åldersläge.arbetskraftens högregrundminskar bl. på ava.
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Förfarandet vid tjänstetillsättning

Förfarandet vid tjänstetillsättning kan indelas i följande faser.
Inrättande tjänstav
Val anställningsformerav m. m.
Ledigkungörande
Urval
Förhandlingsskyldighet före beslut
Tillsättningsbeslutet.

följerNärmast redogörelse för dessa faser i handläggningsgången.en

l Inrättande tjänstav

Statligt tjänsterreglerade inrättas antingen lönetjänster ellersom som
arvodestjänster.

Lönetjänster är slag, nämligen tjänst löneplanpåtre samma löne-av
beteckning löneplanen, dvs. N, D, ellerL SB, tjänst med lön enligtsom
chefslöneavtalet lönebeteckning C tjänst med lön enligt lönesy-samt

för R-tjänstemän lönebeteckningstem R
Tjänster inte lönetjänsterär arvodestjänster.ärsom
Stundtals förekommer uttrycket kontraktsanställning i dessa samman-

hang. Detta begrepp förekommer inte i lagstiftningen och inte hel-utgör
ler någon särskild rättsñgur.

På den privata arbetsmarknaden används ofta kontraktsanställning
med visstidsanställning. Ingenting hindrar emellertidsynonymt parterna

rubricera avtal tillsvidareanställningatt anställningskon-ett om som
trakt.

Att uttrycket kontraktsanställning valts kan bero på där-att parterna
igenom velat markera bundenhetstörre avtalet. Redan viss-en av av en
tidsanställning följer emellertid ingen har brytarättatt parterna attav
denna i förtid den andra samtycke. Oavsettutan över-partens om
enskommelsen rubriceras kontrakt eller avtal måste rättslig grundsom
för visstidsanställning föreligga vill anställningen dennaparternaom ge
form.

Inom försvaret förekommer begreppet kontraktsanställning i 5 3
avd. SA-F. En sådan anställning upphängdär på arvodestjänst ochen
kan gälla tills vidare eller för bestämd tid. Den skiljer sig från annan
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tjänste-får föreskrivastatlig anställning till vida regeringenså attatt en
förmånerandra sådanaanställs kontrakt erhåller änman som genom

innehav statligenligt kollektivavtal normalt förenade medär avsom
tjänst. statsförvaltningen används främst vidKontraktsanställning inom
rekrytering kompetens och särskilda anspråk påarbetstagare med högav
avlöningsförmåner.

inrättandeför-Enligt förordningen inrättande tjänster1989:166 om av
ordningen handlägg-och förordningen ändrad 1989:6201988 :548, om
ning tjänstetillsättning försvarsmakten admini-ärenden, inomav m. m.

inrättande tjänsterstrationsförordningen frågorprövas av av rege-om
ringen, det tjänstergällerom

för myndig-avseddaomfattas chefslöneavtalet eller ärEI annarssom av
hetschefer

fullmaktskall tillsättas medEl som
har beteckningen ellerCl som p r.

myndighettjänster deninrättande övrigaFrågor prövas somavom av
tillsätter tjänsten.

tjänst-militäraföljer frågan inrättaHärav äger rätt attatt om vem som
med fullmakt eller medtjänsten skall tillsättasavhängig bl.är a. omer av

förordnande.
ändring i anställ-övergångsbestämmelserna till 1988:1021punktI 4

äldretjänster med stödningsförordningen deAF att avsomanges
ikraftträdandet skallfullmakt också efterföreskrifter har tillsätts med

tillsättas med fullmakt.
inompraxis har tillämpatsEnligt tidigare gällande regler och den som

tjänstemänfullmaktstjänster endast för militäraförsvaret användes som
fortsättnings-hade tjänst i Sådana tjänster skalllämnat lönegängen. även

vis inrättas regeringen.av
tjänsthällaEnligt inrättandeförordningen frågan5 § prövas attom en
tjänstfrågan dra invakant den tillsätter tjänsten, medan attom enav som

tjänsten.den inrättarprövas av som
inrättar börmyndighet finner tjänst regeringen drasNär atten en som

in, skall myndigheten prövning frågan in-hos regeringen begära av om
dragning tjänsten.av

lndragning fullmaktstjänster blir aktuell främst i sambandmilitäraav
officerare.med övertalighet bland officerare viss kategorieller En-av

ligt till8 § avtalet den avgångsförmåner AGF23 1987 är rättenmars om
avgångsförmåner i form avgångsbidrag koppladårlig ersättning ellerav
bl. till den omständigheten fullmaktshavares tjänst dras in elleratta. en

tjänsten utnyttjas för fullmaktshavare tjänst dras in.att annan vars

anställningsform2 Val av m. m.

regeringen bestäm-tjänst förordnande där såstatlig tillsätts med ellerEn
förordnande kap. §fullmakt. Vikariat tillsätts alltid med 4 6genommer

LOA.
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Fullmakter och förordnanden utfärdas den myndighet tillsät-av som
tjänsten.ter

En tjänst med beteckningen tillsätts med förordnande för bestämdp
tid medan tjänst med beteckningen tillsätts med förordnande tillsen r
vidare. Förordnandet får dock meddelas gälla längst till viss tidpunktatt
8 § AF.

Inom försvarsmakten används fullmaktstjänster tills vidare endast för
militär personal har lämnat sin lönegång. Officerare i lönegång lik-som

all civil personal anställs med förordnande. Grovtsom räknat finns för
närvarande 000 fullmaktstjänster inom försvaret.ca

Enligt regeringens intentioner skall fullmaktsinstitutet upphöra på
sikt. Frågan omvandla fullmaktstjänster till vanliga förordnande-attom
tjänster bör därför, enligt regeringen, i fackdepartementet itas upp sam-
band med nuvarande innehavareatt avgår.

Tidigare förekom det i begränsad omfattning viss civil pesonalatt
anställdes med fullmakt eller konstitutorial, vilket är anställningsformen

avskaffades vid tillkomsten LOA för arbetstagaresom hadeutomav som
anställts dessförinnan. Av dessa finns i dag endast få kvar aktiv tjänst.

Fullmakt gäller tidsbegränsning och innehavarenutan full-av en
maktstjänst kan inte skiljas från denna uppsägning.genom

Anställning förordnandemed kan gälla tills vidare, för viss tid eller
tills vidare längst till viss tidpunkt jfr dock vad i det föregåendesom

p-tjänster. de bådalsagts fallen kan förordnandetidenom senare vara
bestämd i relation till viss framtida händelse, vid vikariat,en såex.
länge den ordinarie innehavaren tjänsten tjänstledigär eller vidav pro-
jektanställning till dess projektet är avslutat.

Den förordnadär för viss tid kan inte sägas under förordnan-som upp
detiden. Däremot kan han i likhet med vad gäller för fullmaktshava-som

avskedas det finns grundade skäl för det.re om
Enligt huvudregeln i 4§ LAS gäller anställning tills vidare. Möjlig-en

heterna tidsbegränsaatt anställning är mycket begränsade. len synner-
het gäller detta anställningen skall pågå under längre tid.om en
Inom försvarsmakten kan myndighet meddela förordnande tids-en om
begränsad anställning endast med stöd 5 eller 6 § LAS, bestämmelseriav
någon författning än LAS, KK 1974:1007annan tidsbegräns-ex. om
ning statligt lönereglerad anställning,av TBK och 8 AF. Tidsbe-§m. m.
gränsat förordnande får också meddelas med stöd bestämmelser iav
kollektivavtal har slutits eller godkänts central arbetstagaror-som av en
ganisation. Sådana bestämmelser finns för närvarande i följande för för-
svarsmakten generella avtal:

Avtalet denE] 26 maj 1988 anställningsvillkor för viss personalom an-
ställda för frivillig tjänstgöring vid försvarsmakten frivilligavtalet.
AvtaletD anställning och arvode för vissa timanställdaom arbets-m. m.

vid försvarsmaktentagare TFG 830045.
PrincipavtaletD vissa förmåner till arbetstagare tillom övergårsom an-

anställning inom försvarsmakten pånan grund beslutav om omorga-
nisation försvarsmakten FU 88 SAV:s cirk. Föav 2 1989.-
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i avtaletfinns intagnaanställningartidsbegränsadefrågorVissa rörsom
statstjänstemänförlöneri ramavtalintagetvisstidsanställning omom

fl., RALS 1988.m.

Ledigkungörande3

allatjänstetillsättning ärvidhuvudregelnföljer attLOAkap. §Av 4 4 att
kungörasskallregeringenmyndighet äntillsättstjänster annanensom av

sker enligtDettabestämmerregeringen inteansökan annat.lediga till om
itjänsten Post-inmyndigheten sätterAF10 § annons omatt engenom

regeringen,medgivandeefterTidningar eller,Inrikesoch annan pu-av
frånansökningstid, räknatveckorsföreläggandeblikation med treav

därefter påanslåspublikationen. Annonseninförandet ifördagen myn-
Även huvudre-såledesledigkungörande äranslagstavla.dighetens om

antal fall.regeln ifrånundantagmedgett stortregeringen etthargeln
tjänst-militäraarvodestjänster,tjänster,främst lägregällerUndantagen

tillsättastjänsterradioanstaltförsvaretstjänster vid samt avsessomer,
återanställning eller är över-tillföreträdesrättharmed någon somsom

administrationsförordningen.och 19 §talig § AF9
före-någotfår tillsättasledigkungörasbehöverinte utanTjänster som

administrationsförordningenEnligt 19§utlysningsförfarande.gående
civilatjänstermilitäraprogrammyndigheten bestämma samtfår dock att

ansökanlediga tillkungörasradioanstalt skallvid försvaretstjänster en-
publikation Post-änutfärdas ifårkungörelsenligt 10§ samt att annan

Tidningar.och Inrikes
inom för-framtideniPersonalarbetet1987:2betänkandet Ds FöI

förbefattningarochtjänsterledigautredaren 156föreslår s. attsvaret
bakgrundoffentliggöras. Mot attcivil personal börmilitär ochbåde av

till anställ-tjänst begränsatmilitär ärföroch kompetensenintresset enav
internsker ioffentliggörandetutredarenföreslårda inom försvaret att en

personal-försvaretspublikationförsvarsövergripande samt attmen
publikationen. Detutgivandetförbör åläggasnämnd FPN att avsvara

inte haravseende ännui dettaförslagutredningensbör nämnas ge-att
nomförts.

tjänst kantillsättaochledigförklaramyndighetsEn rätt varaatt en
omplaceringsförordning-Enligt §avseende. 8ibegränsad även ett annat

beslutaSAMNarbetsmarknadsnämnd attfår1984:110 re-statensen
tillsättstjänsterför vissagällakryteringsbegränsning skall enavsom

myndighet.
2övergångsbestämmelsenEnligt30juni 1989.upphörde denSAMN
ivadgällerför SAVinstruktionmed att1989:517förordningentill

skall i ställetföreskrivits SAMNharsärskilt beslutellerförordningen om
SAV.avse

verksamhetsområdesittbiträder inompersonalnämndFörsvarets
omplaceringsförordningen.tillämpningenSAV vid av

fram-personalnämndför försvarets1988:852instruktioneniAv §4
ocksåskall gällarekryteringsbegränsningfår beslutanämndengår attatt -
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för andra tjänster hos myndigheter inom försvarsdepartementets verk-
samhetsområde deän omfattas beslut enligt 8 § omplaceringsför-som av
ordningen.

Nämnden har beslutat rekryteringsbegränsning skallatt gälla för va-
kanta civila tjänster tillsättas vid myndighet tillhör för-som avses som
svarsdepartementets verksamhetsområde FPN:s beslut den julil 1987,
dnr 14387.

.Rekryteringsbegränsad tjänst skall anmälas ledig till nämnden och får
inte utlysas eller tillsättas tillstånd nämnden.utan Från rekryterings-av
begränsning undantas tjänster erfordras för förflyttning enligtsom
7 kap. 8 § LOA, omplacering enligt §7 2 LAS och trygghetsavtalet först.
arbetstagare hos TrA-S tjänsterstaten vid försvarets radioanstaltsamt

inte omfattar administrativa uppgifter.som

4 Urval

Enligt kap.4 4 § LOA får tjänst har kungjorts ledig till ansökanen som
tillsättas endast med någon har sökt tjänsten inom föreskriven tid.som
Ansökan har inkommit för får dock beaktas det föreliggersom sent om
särskilda skäl.

Om myndighet inte skyldigär ledigkungöraen tjänst väljerattsom en
ledigförklara tjänstenatt på sätt än det i föreskrivnaAFannat genom

sättet gäller däremot inte dessa begränsningar i fråga ansökningstid.om
Som behörig sökande till tjänst inte har ledigkungjorts betrak-en som

anmält sigtas sökande till tjänsten innan dennaenvar tillsatts.som som
Eftersom militära tjänster normalt inte ledigkungörs gäller detta bl. a.
dessa tjänster.

För vissa tjänster uppställs krav på behörighet. I kap. 9§ex. rege-
ringsformen finns bestämmelse svenskt medborgarskap. Av den-en om

bestämmelse följer endast den är svensk medborgarena att får inne-som
ha eller utöva

domartjänst,
ämbete lyder omedelbart under regeringen,som
tjänst chef för myndighet lyder omedelbart undersom en som rege-

ringen,
tjänst i regeringskansliet närmast under statsråd eller
tjänst såsom svenskt sändebud.

I övrigt får krav på svenskt medborgarskap för behörighet innehaatt
eller utöva tjänst uppställas endast i lag eller enligt förutsättningaren

i lag kap.ll 9 § 3 regeringsformen. Sådanasom anges lagbestämmel-st.
finns i kap.4 2 § LOA. Där sägs endastser svensk medborgare fåratt en

inneha eller militärutöva tjänst tjänsteller åklagare eller polisman.som
Regeringen får i övrigt föreskriva eller för varje särskilt fall besluta att
endast svensk medborgare får inneha elleren utöva

tjänst i regeringskansliet eller utrikesförvaltningen,
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myndighetsutövning ellermedförenadtjänst kanstatlig varasom
ellertillförhållandetfrågor vilka stathandläggning rör enannanenav

organisation,mellanfolklig
förhållanden ärkännedommedförakantjänststatlig somomsom

ellerallmäntbetydelsefullt,eller rörrikets säkerhetförbetydelse somav
ekonomiskt intresse.enskilt

personalkontrollkungörel-enligtskyddsklasstilltjänst hänförtsHar en
tjänsteninte tillsättamyndighetfåromtryckt 1983:7640969:446; ensen

förordna någonellermedborgaresvenskän annanmed någon annan en
1975:608förordningentjänstenmedborgare utövasvensk omän atten

statliga tjänster.vissatillför tillträdemedborgarskapsvensktkrav på
tjänstutövande änellerinnehavvillkor försärskildaandraOm av

viss lägstaellerpensionsåldermedborgarskap,svensktsådana som avser
författning.elleri lagföreskrivetvad ärlevnadsålder gäller annansom

sökan-uteslutai sig skallbehörighetsvillkoruppfylltickeFör enatt ett
föreskrivet ivillkoret ärsåledeskrävsanställningstatlig attde från en

författning.
kvalifikations-skilja sådanafårbehörighetsvillkorsådanaFrån man
myndighetensenligtförfattningiföreskrivnaintekrav är sommensom

intesökandentjänst. Omtillsökandepåbör ställasbedömning upp-en
tjänsten.sökabehörigändåhanfyller villkoren är att
tjänstetillsättningarvid statligaMeritvärderingenbetänkandet m. m.I

börrekryteringsprocessutredarenföreslår1591983:16 attCDs ens.
arbets-skerfastställs. Detbefattningskravenmedinledas engenomatt

arbetsuppgift-debeskrivningochbedömninginnebäranalys avensom
arbetsuppgifternasolikaoch debefattningeniutförasskall om-somer

desökproñltillleda framskallArbetsanalysenfattning. angersomen
befattningshavaren.ställas påskallkrav som

faktorer ingåföljandesökprofilen börl
utbildningformellmedborgarskap,svensktbehörighetsvillkorE]

m.,m.
yrkesutbildninggrundkunskaper,teoretiskaönskvärda m.,m.

yrkeserfarenhet,
skrift,ochsig i taluttryckaförmågaspråkkunskaper, att
ledaregenskaper,analysförmåga,kreativitet,egenskaperpersonliga
flexibilitet m.mognad,samarbetsförmåga,psykisk styrka,fysisk m.

samt
övrigt.El

1984författningsreglerats prop.inteförslag harUtredarens ännu
198586:ll6 14.och2385:219 s.prop.s.

föreskrivs iförsvarsmaktentjänster inomcivilaför enstakaEndast
utbildning.ellerviss kompetensförfattning

med-svensktdäremotyrkesofñcer krävs utöveranställningFör som
godkända betygmedofficershögskolagenomgångenborgarskap även

utbildning tillomtryckt 1988:131980:29,förordningen FFS7 § om-
yrkesofficerareoch m. m.av
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Vad gäller kravet på svenskt medborgarskap måste detta uppfylltvara
inte endast den anställs på officerstjänstav som också denen utan av someljest utövar sådan tjänst förordnandeen genom på vikariat.ex.

Kravet på genomgången officershögskola gäller däremot endast vid
anställning på tjänsten och inte vid utövande korttidsvi-ex. ettav s.
kariat på tjänsten.

Ett vikariat beräknas minstsom månader i följdvara med minstsex
40 % heltidstjänstgöring långtidsvikariatav tillsätts i ordningsamma

tjänsten. Förordnandesom på sådant vikariatett får endast meddelas
den behörigär inneha tjänstensom att l5 § AF. En civil arbetstagare
kan därför inte förordnas på långtidsvikariatett på militär tjänst.en
Däremot kan arbetstagaren förordnas på korttidsvikariat.ett Med ett
sådant vikariat vikariat långtidsvikariatänavses annat 3 § AF.

Om myndighet vill civilen arbetstagareatt under längreen tid än sexmånader skall utöva befattning tidigare haren förbehållits militärsom
personal måste myndigheten välja mellan låta arbetstagarenatt utöva
befattningen inom för sin civila tjänst eller,ramen dettaegen inte ärom
möjligt, inrätta civil tjänst för den aktuelleen ny arbetstagaren.

För närvarande råder det brist på yrkesofficerare. Detta har medfört
många militäraatt befattningar vakanta.är l vissa fall har myndigheter-
löst detta vakantsättana att militär tjänstgenom och inrättaen civilen

tjänst har tillsatts med förordnandesom för bestämd tid.
Förordnandetiden har oftast meddelats gällaatt viss tid-o. m. en

punkt har ibland varit beroendemen viss framtida händelse,av en ex.
tjänsten haratt kunnat tillsättas med behörig dvs. officer.en person, en

Gemensamt för dessa båda fall är anställningenatt många gånger har
kommit pågå underatt förhållandevis lång tid oftasten flera år.-Den författningsbestämmelse åberopas stöd försom rättensom att
tidsbegränsa anställningen är vanligtvis 3 § 2 TBK. Enligt denna be-p.
stämmelse får förordnande för bestämd tid eller tills vidare längst till viss
tidpunkt meddelas i fråga den anställsom ersättare för visssom som en
arbetstagare, även anställningen i stället förom formenatt ges- avvikariat formen förordnandeettges på tjänst.av En grundläggan-- en
de förutsättning för regelns tillämplighet är det föreligger skälatt för
förordnandet sådana förordnandensamt att har brukat ske i ellersamma
liknande verksamhet.

Enligt 5 § 2 LAS får avtal tidsbegränsadp. anställning träffasom omavtalet gäller vikariat.
Regler vikariatsanställningom på det statliga området finns bl. ia.LOA och AF. Genom dessa regler har på formell grund utbildats ett

vikariatsbegrepp är annorlunda utformatsom detän i 5 § LAS.som avses
Inom statlig verksamhet har sålunda utvecklats praxis där myndighet-en

i stället för tillsättaerna att vikariat i formellett mening ibland väljer att
inrätta tjänst för begränsad tiden ny och sedan anställer förersättare den
lediga arbetstagaren på den tjänsten. Rätt tidsbegränsaatt sådanen an-ställning föreligger den intetrots formelltatt kallas vikariat.

Sammanfattningsvis innebär detta enligt utredningens uppfattning att

9-SOU 1989:85
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förutsätterTBK§ 2stöd 3medanställningtidsbegränsa p.avrätten att en
formellt hänse-ianställningenfunnitshademotsvarande rätt omatt en

LAS.2enligt §5vikariathadeställeti ett p.ende avsett
vikariat,riktigträttsligt attpåkravet settbl.uppställts ettpraxis harI a.

arbetstagaresledigvisstillknytas an-anställning måste enersättarens
1801983ADbefattning. Avledigbestämd nrtillellerställning enannars

med-tid kanbegränsadundervikariatförordnande påbl.framgår atta.
tiddenundertjänstvakantuppehållaskallvikariennärdelas även en

tjänsten.tillsättaförgår åt attsom
före-dettveksamtmycketdetuppfattning är omutredningensEnligt

arbetstagarevissföranställning somtidsbegränsa enligger rätt att en
Åtminstone gällervakant.tjänst ärmilitärnärersättareanställs ensom

pågåkommerfactode att,elleravseddanställningen är att,detta om
tid.längreunder en

kanfastställtsväl hartjänsttillsökandebehörigakretsen enNär av
tillsättas.tjänsten

sakligavidendastfästasavseendeskalltjänststatligtillsättningVid av
regeringsformen.§kap. 9skicklighet llochförtjänstgrunder såsom

allmännadetbestämtnärmareliggerregeldenna statsnyttan,Bakom
bästärdeutövasfunktioner somoffentliga personeravintresset attav

Ändamål-64.1741974:exempelvisjfruppgifterna s.förskickade prop.
skydda arbetsta-primärteller attenbartintesålundaregelnmed är enset

med-enskildadeochsamhälletstillgodosefrämstgarintressena attutan
grunderobjektivaeftertillsättstjänsterstatligaintresseborgarnas attav

106.bil. 2l97576:l05,prop. s.
bedö-förbetydelse attärfaktorerdehänförsskicklighetenTill avsom

erfa-All relevanttjänsten.aktuelladenförlämplighetsökandesdenma
skallDetskickligheten.för vara eninomvärderasskallrenhet ramen

helhetsbedömning.kvalitativ
utbildning,praktiskochteoretisk person-bl.räknassåledesHit bör a.

ledaregen-yrkesskicklighet,prestationsförmåga,egenskaper somliga
erfarenheterochkunskaper somm.samarbetsförmåga samtskaper, m.

ielleranställningarprivataelleroffentliga egenandraiförvärvatshar
studier,barn,vårdområdenfrånerfarenheter avMenverksamhet. som

inockså vägasbörarbeteideelltspråkkunskaper,utlandsvistelser, m.m.
för denrelevantade ärmåni denskickligheten,bedömningenvid av

tjänsten.sökta
förknip-ärkravdedet äralltsåbetydelse är somgrundläggande attAv

skallskicklighetsfaktorervilka sombestämmertjänstenmedpade som
skall väga.dessaoch hurbeaktas tungt

före-förvärvatsharden genomnärmastförtjänstMed vana somavses
likty-oftastförtjänsten ansettsharpraktiken varatjänstgöring. Igående

offent-iarbeteocksåMentjänsteår. annanstatliga ex.antaletmeddig
beaktats.iblandtjänst harkommunalfrämstlig -- meritvär-förprinciperregeringenbeslutade1985våren nyaUnder om

prin-dessaEnligttjänster.regleradestatligttillsättningvidderingen av
Även förtjänstbe-i frågaskickligheten.vidvikt omökadbl.läggsciper a.
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räkningenhar regler införts. Denya reglerna, trädde i kraftnya densom
julil 1985, framgår 7a och 7b AF.av
Enligt 7a § skall tjänstetillsättning ske på grundval främst skicklig-av

heten för arbetsuppgifterna i tjänsten, det inte finns särskilda skäl förom
något första stycket.annat Enligt andra stycket skall hänsyn också tas
till den förtjänst har förvärvats tidigaresom tjänstgöring i offent-genom
lig eller privat anställning eller Ävenverksamhet.genom sådanaegen
andra sakliga grunder stämmer överens medsom allmänna arbetsmark-
nads-, sysselsättnings- och socialpolitiska mål skall beaktas, sägs det i
paragrafens tredje stycke.

l 7 § finns föreskrifterna bl. hur ledighet fråna. om anställning ochen
deltidstjänstgöring fullgjord forskarutbildningsamt får räknas till godo

förtjänst.som

Av regeringens förordningsmotiv l985z3 framgår8 reglerna i 7aatt ochs.
7b har följande syften:tre

effektiveraatt den offentliga verksamheten tydligare låtaattgenom
meritvärderingen bestämmas de krav tjänsten ställerav inne-påsom
havaren,

D underlättaatt personalrörligheten såväl inom statsförvaltningen-
mellan olika arbetsmarknadssektorersom jämställaattgenom-kommunal och privat anställning verksamhetsamt med statlig,egen

när det gäller beräknaatt sökandes förtjänst,en
rationaliseraEI att handläggningen tillsättningsärendenaav attgenom

förenkla och förtydliga reglerna förtjänstberäkningenom prop.
198586:ll6 6.s.

De reglerna prioriteringnya skicklighetenom haren kommit tillav ut-
tryck även i LOA ändring i 4 kap. 3genom en

Sedan allmänhetlänge hari lagts större vikt vid skicklighetskriterierna
högre tjänst det gäller och självständigt arbetemer ingår isom

tjänsten. Synsättet har sålunda varit skicklighetenatt bör ha den avgö-
rande betydelsen i tillsättningsärenden främst detnär gäller chefstjänst-

arbetsledartjänster, högre handläggartjänsterer, och vissa andra tjänster
med självständigt arbetsinnehåll. Men praxis har redan före den l juli
1985 utvecklats åt det hållet skickligheten tillmätsatt allt högre värde
också när det gäller tillsättningen lägre tjänster.av

Lagändringarna kan därför närmast kodifiering gällan-ses som en avÅtminstonede praxis. gäller detta vid tillsättning högre tjänster.av
Vid avvägningen mellan förtjänst och skicklighet blir förtjänsten ut-

slagsgivande bara vid lika eller vid i lika skicklighet.stort sett Denna
princip, omfattar tjänster ochsom vikariat 2 kap. 2 § LOA på alla nivå-

gäller inte bara vid nyrekryteringer, också vid befordranutan och intern-
rekrytering bestämmelsernaIetc. görs heller ingen skillnad tjänstenom

civilär eller militär.
Men regeringsformen framgår lagtextenger som förutrymmeav att

beakta också andra sakliga grunder skicklighetän och förtjänst. I grund-
lagsmotiven anförda i 1973:90 406 sägsprop. bl. arbetsmark-atts. a.
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tjänstetillsätt-vid vissanödvändigtdet attkan göranadspolitiska hänsyn
tillhänförasbrukarsådanafaktorer änandrain somävenningar väga

förtjänst.ochskicklighet
arbets-angelägetdet statenframhålls är att soml 16198586: attl prop.

föregångare,efter ex.strävarfortsättningen atti vara engivare även
grundpåsysselsättningmänniskorde avbereda somgällerdetnär att

ellerarbetemeningsfulltbehållafå eller etthar svårtarbetshandikapp att
ochkvinnormellanjämställdhetenfrämjaråtgärdergällerdetnär som

arbetslivet.imän
hittillsliksomsåledesmening bör myn-departementschefensEnligt

överensstämmertillsättningsgrundersådanabeakta somdigheterna
områ-personalpolitiskadetpåsamhällsutvecklingenden allmännamed

målsocialpolitiskaochsysselsättnings-arbetsmarknads-,Allmännadet.
mellanrangordningbestämdgenerelltNågonbetydelse.fådärförbör

individuellatillämpasintedärvid utanbörgrundersakligaandradessa
fall.enskiltvarjeiskallomständigheterna tastillhänsynochhänsyn

iintegrundersakligaandrasådanaexempel på gesnärmareNågra
lagstift-igodtagetexempel,sådant senarelagmotiv. Men ettellerlag som

enligtåteranställningtillföreträdesrättpraxis, kan nämnasochning
exempel ärEtt63.1974:174 annatochLOA§kap. 1jfr 9LAS s.prop.

statligadetenligt trygg-ellerstycketandra7 §enligt LASomplacering
beredaintressetpraxis är attexempeltredjeTrA-S. Etthetsavtalet ur

rehabiliteringsförordningenjfrsysselsättningarbetshandikappade -
ökad jäm-främjasträvan attfall kanfjärde attSom1987:221. ett anges

sakliggodtaskommitharoch män att som enkvinnormellanställdhet
1979:l l 18,lagenävenjfr om-regeringsformenenligtgrund numera-

kvin-mellanjämställdhet1985:216ändrad1980:412, senasttryckt om
Tjänste-iutförligtbehandlas rapportenarbetslivet. Dettaioch männor

höstenSedan1984informerarSAVjämställdhetoch nrtillsättningar
första-bådeipraxisregeringenssålunda iharjämställdhetsintresset1978
tillsätt-grund vidsakligbesvärsärenden accepteratsoch ensominstans-

uttryck ikommit tillocksåharDettatjänster.regleradestatligtning av
där-ämställdhetsintressettillsättningspraxis. J ansesmyndighetersandra

skicklighetochförtjänstfrågagradskillnad idenöverväga omvid kunna
deraskön, närolikasökandemellanföreliggerbådadera aveller som

tillämpadelika. Denheltinteocksåikvalifikationer är settstort om
betraktasskalljämställdhetenså, somuttrycktsocksåhar attprincipen

sökandenaavgörandet, närfällakangrundersakligaflera somaven
jämbördiga.i det närmasteellerjämbördigabedöms vara

flerainomdetframgår1985:3förordningsmotiv attregeringensAv
förinternakarriärvägar, systemfastatillämpassektorerochmyndigheter
påbl.gällerDettameritvärdering, a.utbildning,ochrekrytering m.m.
förutrikesförvaltningen,inomområde,försvaretsinomdomarbanan,

lärartjänster.ochpolismanstjänsterflertalet
formerolikainnehållerdeutformadeså avallmänhet attiärSystemen

skicklighetsbedömningar. Inteåterkommandeochpersonalutveckling
obligatoriskinslag ut-examina,särskildakrav på avförekommersällan
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bildning, aspiranttjänstgöring eller tjänstgöring på utbildningstjänsters.
eller obligatorisk tjänstgöring.annan

Med hänsyn till den mångfald verksamhetsgrenar dagens förvalt-som
ning omfattar alltifrån avancerad teknisk produktion och kvalificerat-
utvecklings- och utredningsarbete inom olika samhällsområden till vikti-

normerande och kontrollerande funktionerga och renodlade service-
funktioner detär naturligt sådana också frånatt andrasystem ut--
gångspunkter har fastställts i syfte åstadkomma säkra urval jfratt prop.
1984852219 f..23s.

17 § AF hänvisning till kap.4 3 § LOA tjänstetillsätt-a anges genom att
ning skall ske på grundval främst skickligheten för arbetsuppgifternaav
i tjänsten det inte finns särskilda skäl för någotom annat.

Eftersom tjänstebegreppet vidsträcktär och inrymmernormalt fler
arbetsuppgifter deän ingår i den befattning arbetstagaren skallsom som
tillträda, kan det ifrågasättas skickligheten och övriga bedömnings-om
grunder skall vägas samtliga arbetsuppgiftermot kan bli aktuella isom
tjänsten eller endast den aktuella befattningen.mot

Frågan har varit till prövning regeringen vid åtminstoneuppe av ett
Ärendettillfälle. gällde överklagande i fråga tillsättning tjänstom av en

officer vid försvarsdepartementetsettsom beslutregemente den 23 april
1987 1488, 1489. En myndighet hade tillsatt tjänstnr med denen av
sökandena till tjänsten allmänt bedömdes ha skicklighetsett störstsom
för arbetsuppgifterna i ofñcerstjänst på den aktuella nivån.en

Regeringen upphävde myndighetens beslut tillsättningen tjänst-om av
och återförvisade ärendet till myndigheten fören förnyad handläggning.

beslutsmotiveringenI bl. följande. Av handlingarna framgåranges a.
värdering skicklighetenatt inte har skett i förhållande tillav några arbets-

uppgifter i den aktuella tjänsten resultat tidigareutan utfördaettsom av
prestationer.

Beslutet visar regeringen i det aktuella falletatt tolkat tjänstebegreppet
mycket Tjänstensnävt. har här jämställtsnärmast med den aktuella be-
fattningen.

5 Förhandlingsskyldighet före beslut

Innan tjänst tillsätts skall informationförhandlingen ske enligt avtalet
förhandlingsordning i frågor tillsättningom vissa tjänster hosom av

ATS.staten
Enligt avtalet får arbetsgivaren och berörda arbetstagarorganisationer

i § i6 huvudavtalet HAsom 1978-03-02avses sluta kollektivavtal om
information och förhandling i ärende skall få viss tjänstom vem som
eller förord eller förslag därtill. Om inte sådantom avtal har träffats före
utgången juni månad 1978 gäller följande ordning.av

Innan myndighet avgör ärende skall få viss tjänst ellerom vem som om
förord eller förslag därtill skall myndigheten lämna information till orga-
nisationerna det tilltänkta beslutet. Påkallar organisation inomom fem
arbetsdagar efter informationen förhandling frågan, skall myndigheten
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tredje stycketi §fall 6iorganisationen ellerförhandla med avsessom-
ärendetinnanorganisationernaberördamed dehuvudavtaleti av--

2.§ alt.3görs
med-föreskrifterna iförträder i ställetförhandlingsordningAvtalets

förhandlingsskyldig-informations- ochMBLbestämmandelagen om
frågor.i dessahet

gällerförhandlingsskyldighetinformations- ochFöreskrifterna om
vissaUndantagnatjänster. ärregleradestatligtinte allaemellertid ex.

anställning,tillfälligtjänstförtroendebefattningar samt som avserm. m.
företrädesrättharmed dentillsättskontraktsanställning eller somsom

och §.anställning §10till ny

Tillsättningsbeslutet6

tjänstenstjänst bestämstillsättaharmyndighet rättVilken att avensom
militär.civil ellertjänsten ärkaraktär samt om

fler-föreskrivitregeringenharadministrationsförordningen att17 §l
programmyndighet-tillsättasskallförsvarsmaktentjänster inomtalet av

programmyndigheten bestämmer.myndighetdeneller somen
programmyndigheterna över-harbeslutanderättför sininom ramen

tjänst-militäradehuvuddelencivila ochallatillsättalämnat rätten att av
myndigheterna.enskildatill deerna

överklagastjänstetillsättning fåri ärendenbeslutMyndigheternas om
överklagaskan intebeslutNämndenspersonalnämnd.försvaretshos

administrationsförordningen.34 §
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Exempel utbildningenspå längd enligt
nuvarande ordning

Kategori Från nivå Till nivå Utbildningens längd

VplGU 8 gruppchef 269 dagar inom FV därav 50
tim. mil. bef. utb-- 7 troppchef 324 dagar

-- 6 plutonchef 450 dagar

VplFBU 9 menig 8 KFÖgruppchef A 5 veckor +
KFÖM 4 veckor +
KFÖFV 4 veckor +

-- 8 grupp- 7 troppchef A l2 veckor två KFQ+
chef M l4 veckor två KFQ+

IFÖFV 12 veckor två+
7 tropp- 6pluton- A 18veckor KFQ+- -

chef chef KFÖM l8 veckor +
KFÖFV l5 veckor två+

-- 6 pluton- 5 kompani- A 14veckor två KFO+
chef chef KFÖM l4 veckor två+

KFÖFV 8 veckor +
Yrkesofficer 7 tropp- kompani-5 7,5 månader
högsk0le- chef chef
ingenjör,
meteorolog

Reservofficer KFÖ5 kompani- bataljons-4 6 veckor+
chef chef

Frivillig 9 menig KFÖ8 gruppchef 5-6 veckor 5 dagar+
A-personal

- 8 grupp- 7 tropp- 4-5 veckor KFO l0 dagar+
chef chef

-- 7 tropp- 6 pluton- 4 veckor KFO l0 dagar+
chef chef

-- 6 pluton- 5 kompani- l0 veckor veckor3+
chef chef praktisk tjänstgöring

Inkl. fackutbildning.

Vpl värnpliktig
GU grundutbildning
FBU frivillig befälsutbildning
A armén
M marinen
FV flygvapnet
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Författningsförslag

l Förslag till
Förordning ändring i förordningen FFS 1983:31om

tjänsteföreskriftermed för försvarsmaktens personal

Regeringen föreskriver 2 kap. 5 § och kap.3 förordningenatt 1 § FFS
1983:31 med tjänsteföreskrifter för försvarsmaktens personal skall ha
följande lydelse.

2 kap.

5 § Om tjänsteställningen inte kan bestämmas med tillämpning av
2-4 §§, tillämpas den ordningsföljd i följande tabell.som anges

Ordningsföljd Grupp

l Yrkesofñcerare
2 officerare på reservstat
3 Reservofñcerare
4 Krigsfrivillig personal har fränavgått reservanställ-som

ning eller för vilken värnplikten har upphört
5 Yrkesofficersaspiranter
6 Värnpliktig personal
7 Krigsfrivillig eller frivillig personal inte inne-annan som

fattas bland krigsfrivillig personal under 4
8 Hemvärnspersonal
9 Tjänstepliktig personal enligt 2§ 8 förordningen FFS

1983:50 försvarsmaktens personalom

3 kap.

Befälsrättl § innebär rätt och skyldighet för den tillhör den militärasom
personalen i tjänsten befälutövaatt över militär personal. Befäls-annan
rätten kan begränsad till viss tjänsteutövningvara eller vissten ett

Överbefälhavarentjänsteuppdrag. skall meddela närmare föreskrifter
begränsning den tjänstepliktigaom personalens befälsrätt.av

Den har befälsrätt över någon dennessom är förman.annan

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling
FFS.

Förordningen träder i kraft den ljuli 1990.
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tillFörslag2
förordnande iochutbildningmilitärFörordning avom

försvarsmakteninomtjänstemäncivilatjänstegrad för

följande.föreskriverRegeringen

bestämmelserInledande

personalsådanförordningi dennapersonaltjänstepliktigMedl § avses
försvarsmaktens1983:50FFSförordningen§ 8omfattas 2 omavsom

personal.

militärpersonalen ärtjänstepliktigadenföljerförordningAv attsamma
i fredövningarunderenhetkrigsorganiseradtjänstgöring ividpersonal

krig.ochberedskapundersamt

utbildningllmänmilitärA m. m.

allmänmili-igenominte har gåtttidigarepersonal§Tjänstepliktig2 som
personalfrivilligutbildningliknandeigenomskall gåutbildningtär som

A-personal.antagningföregenomgår som

ochförsvarsmaktenkrigsplacerad inomintepersonal ärCivil3 § som
igenomskall gåskolaförband ellerstab ellermilitärvidtjänstgörsom

förstaiolika slagstridsmedelSjälvskydd samtiutbildningviss mot av
olycksfall.ochvid skadorhjälp

befälsutbildningMilitär

gruppchefs-befattning påanspråk iipersonal§Tjänstepliktig4 tassom
har gåtttidigare inteochkrigsorganisationeninivåhögrenivå eller som
utbild-fallförekommandeiefterbefälsutbildning skall,militärigenom
ledar-befäls- ochallmänmilitärigenom2 gåframgårning avsom

följande.enligtskapsutbildning

värnpliktiggrundutbildningigenomhar gåttTjänstepliktig, somsom
grundutbild-militärl980zl02lenligt lagengrundutbildningeller om

gällergruppbefälskursliknandeigenomskall gåför kvinnor,ning som
gruppbefälsutbildning.flygvapnetsför

utbildningallmänmilitärÖvrig igenomskall gåtjänstepliktig personal
in-omfattning ochliknandeledarskapsutbildningbefäls- ochsamt av
tillutbildningvidmed A-avtalpersonalfrivilligförgällerriktning som

gruppchefsnivä.

krigsförbandchef föranspråkiTjänstepliktig personal§5 tas somsom
inivåeller högretroppchefsnivåchef påför sådanställföreträdareeller

befäls-militärigenominte har gåtttidigareochkrigsorganisationen som
allmänmilitärigenomkompetensnivå skall gåaktuellutbildning till en

deanpassad tillledarskapsutbildning ärochbefäls-utbildning somsamt
krigsorganisationen ställer.ibefattningenkrav som
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Förordnande i tjänstegrad

6 § tjänstepliktigeDen förordnas i tjänstegrad dennenär har genomgått
föreskriven militär utbildning och krigsplaceras i befattning som svarar

tjänstegraden.mot

7 § Tjänstepliktig skyldigär förordnande och fullgöra deatt motta ålig-
ganden enligt gällande reglementen, instruktioner och övriga före-som
skrifter förenadeär med förordnandet.

8 § förordnandeEtt meddelas skriftligt enligt bestämmelser utfär-som
das överbefälhavaren och gäller tills vidare. Förordnandetav upphör då
krigsplaceringen hävs.

TIämpningsföreskrifter

9 § Närmare föreskrifter för tillämpningen denna förordning medde-av
las överbefälhavaren eller den myndighet han bestämmer.av av

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling
FFS.

Förordningen träder i kraft den julil 1990.



123W



Statens offentliga utredningar 1989

Kronologisk förteckning

Rapport densärskildeutredarenför granskning 34. Reformeradföretagsbeskattningav
hotbilden ochsäkerhetsskyddetkring Motiv och lagförslag.av mot Delstats- -ministerOlof Palme.C. Expertrapporter.Del Fi.-Beskattning fåmansföretag.Fi. 35. Reformeradmervärdeskattav m.m.. integritetenvid statistikproduktion.C. Motiv. Del, -Öresundsförbindelser.Fasta K. Lagtextochbilagor. Del Fi.. -Samordnadlänsförvaltning.Del Förslag.C. 36. Inflationskorrigeradinkomstbeskattning.Fi.. Samordnadlänsförvaltning.Del Bilagor. C. 37. Utländskaförvärv Svenskaföretag studieav en av. -Vidgadetableringsfrihctför medier.U. utvecklingen.nya. UD:s presstjänst.UD. 38. Det skatteförslaget-sammanfattning skatte-nya av. Särskildinkomstskatt för utländskaartisterm.fl. Fi. utredningamasbetänkanden.Fi..10.Två treårigalinjer. U. 39. Hjälpmedelsverksamhetensutvecklingnya kartlägg--ll. HushållssparandetHuvudrapportfrånSpardelega- ningochbedömning.-

tionensspamndersökning.Fi. 40. Datorisering tullrutinema slutrapportFi.av -12.Denregionalaproblembilden.A. 41. Samerâittochsameting.Ju.
13.Mångfald enfald.Del A.mot 42. Detcivila försvaret.Del
14.Mångfald enfald.Del Lagstiftningochmot civilaDet försvaret.Del Författningstext.Fö.

rattsfrågor. A. 43.Storstadstrafik3 Bilavgifter. K.-15.Storstadstrafik Översyn2 Bakgrundsmaterial.K. 44. vapenlagstifmingen.Ju.av-16.Kostnadsutvecklin ochkonkurrensi banksektorn. 45.Standardiseringensroll i EFTAEG samarbetet.g -Fi. 46.Arménsutvecklingoch försvaretsplaneringssystem.
17.Riskerochskyddför befolkningen.Fö. Fö.

SÄPO18. Säkerhetspolisensarbetsmetoder.C. 47.Hjälpmedelsverksamhetensutveckling Bilagor.- -19.Regionalpolitikensförutsättningar.A. 48.Energiforskrtingför framtiden.ME.
20.Tullregisterlag Fi. 49.Energiforskningför framtiden.Bilagor. ME.m.m.
21.Sättvärdepåmiljön miljöavgifter på svaveloch 50.Stiftelserför samverkan.U.-

klor. ME. 51.Dengravidakvinnan fostretoch två individer. Om-22.Censurlagen modernisering biografförord- fosterdiagnostik.Om aborter.Ju.en av sena-
ningen.U. 52.Det statligaenergiforskningsprogrammetaktörer-23.Parkeringsköp.Bo. inom energisektorn.ME.

24.Statligtfinansiellt stöd 53.Arbetstid välfärd.och
25.Rapportertill finansieringsutredningen. Arbetstidochvälfärd.BilagedelA.
26.Kustbevakningensroll i denframtidasjööver- Arbetstid välfärd.och Bi1agedelB.A.

vakningen.Fi. 54. till gymnasieutbildningförRätt svårtrörelsehindrade
27.Forskningvid mindrede ochmedelstorahögskolor- ungdomar.

U. 55. regionerina. Fungerande samspel.A.
28.Utbildningarför framtidenstandvård.U. 56.Fiskprisregleringenochñskeriadministrationen.Jo.
29.Samarbetekring klinisk utbildningoch forskning DO57. ochNämnden emiskdiskrimineringmot

inför 90-talet.U. förstade åren.A.tre-30.Professorstillsätming.Enöversyn procedurenvid S8.Undantagandepensionäremasekonomi.av
tillsättning professorstjänster.U. 59.Nominering redovisningskonsulter.C.av av

31. Statens ochprovstyrelse.mät- 60.Huvudbetänkandefrån
32.Miljöprojekt Göteborg för Hisingen.ME.ett altemativmedicinkommittén.S.renare-33.Reformeradinkomstbeskattning öLHälsohem.S.

Skattereformenshuvudlinjer.Del 62.Alternativaterapieri Sverige.-
Inkomst kapital.Del 63.Värdering altemativmedjcinskateknologier.av- av
Inkomst tjänst,lagtextochkommentarer.Del 64. C.Kommunalbot.av-
Bilagor, Del 4. Fi. 65.Stateni geografin.A.expertrapponer.-



utredningar 1989offentligaStatens

förteckningKronologisk

66. lcrigsmateriel.UD.Begreppet
storstadsregioner.SB.67.Levnadsvillkori

1948-1988.partierochvaldeltagande68.Storstadens
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bostadsñnansiering.Bo.71.Ny
i framtiden.Fi.72.Värdepappersmarlutaden

politiken.73.TV U.-
prövning.Organisation,Forskningsetisk74.

information utbildning.U.och
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Statsrådsberedningen Kommunikationsdepartementet
Levnadsvillkor Öresundsförbindelser.i storstadsregioner.[67] Fasta [4]
Storstadenspartieroch valdeltagande1948-1988.[68] Storstadstrañk2 Bakgrundsmaterial.[15]-Storstadsregioneri förändring. [69] Storstadstrafik3 Bilavgifter. [43]-Storstädernasarbetsmarknad.[70] Storstadstrafik4 Ytterligarebakgrundsmaterial.[79]-

Justitiedepartementet Finansdepartementet
Samerättochsameting.[41] Beskattning fåmansföretag.[2]avÖversyn vapenlagstiftningen.[44]av Särskildinkomstskatt för utländskaartistermil. [9]Dengravidakvinnan fostretoch två individer.Om- Hushållssparandet HuvudrapportfrånSpardelega--fosterdiagnostik.Om aborter. [51]sena tionenssparundersökning.[11]

Kostnadsutvecklingochkonkurrensi banksektorn.[16]
Tullregisterlag [20]m.m.

Utrikesdepartementet Kustbevakningensroll i denframtidasjöövervakningen.
[26]UD:s presstjänst.[8]
ReformeradinkomstbeskatmingBegreppetkrigsmateriel.[66] Skattereforrnenshuvudlinjer.Del [33]-

Inkomst kapital.Del [33]av-Försvarsdepartementet Inkomst tjänst, lagtextochkommentarer.Delav-
[33]Riskerochskyddför befolkningen.[17]
Bilagor, Del [33]Detcivila försvaret.Del [42] expertmpporter.-

ReformeradföretagsbeskattningDetcivila försvaret.Del Förfatmingstext.[42]
Motiv och lagförslag.De] [34]Arménsutvecklingoch försvaretsplaneringssystem. -
Expertrapporter.Del [34][46] -Uppgifter ReformeradmervärdeskattCivil personali försvaret. ochkompetensi m.m.
Motiv. Del [35]freds-ochkrigsorganisationen.[85] -
Lagtextochbilagor. Del [35]-

Inflationskorrigeradinkomstbeskattning.[36]
Det skatteförslaget-Socialdepartementet sammanfattning skatte-nya av
utredningarnasbetänkanden.[38]l-Ijälpmedelsverksamhetensutveckling kartläggning- Datorisering tullrutinema slutrapport.[40]av -ochbedömning.[39] Värdepappersmarknadeni framtiden.[72]Hjälpmedelsverksamhetensutveckling Bilagor. [47]- Ny generalldausul skatteflykt. [81]motRätt till gymnasieutbildningför svån rörelsehindrade

ungdomar.[54]
Undantagandepensionäremasekonomi.[58]

UtbildningsdepartementetHuvudbetänkandefrån altemativmedicinkommittén.
[60] Vidgadetableringsfrihetför medier.[7]nyaHälsohem.[61] Två treårigalinjer. [10]nyaAlternativaterapieri Sverige.[62] Censurlagen modernisering biografförordningen.en av-Värdering altemativmedicinskateknologier.[63]av [22]
Att förebyggaALLERGI överkänslighet.[76] Forskningvid de mindreochmedelstorahögskolorna
Expertbilaga.Beskrivningar ALLERGI överkänslig-av [27]
het. [77] Utbildningarför framtidenstandvård.[28]
Statistikbilaga.Omfattning ALLERGI överkänslig-av Samarbetekring klinisk utbildning forskningoch införhet. [78] 90-talet.[29]
FörenkladhandläggninghosHSAN [80]m.m.
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BostadsdepartementetvidprocedurenProfessorstillsättning.En översynav
professorstjänster.[30]tillsättning av [23]Parkeringsköp.

Stiftelserför [50]samverkan. bostadsñnansiering.[71]Nypolitiken. [73]TV - ochOrganisation,informationForskningsetiskprövning. energidepartementetMiljö- och
utbildning. [74]

ochpå svavelmiljöavgiftermiljönpåSättvärdeEtisk granskning medicinskforskning. -av
k1or.[2l][75]verksamhet.forskningsetiskakommittéemasDe

[32]Hisingen.förMiljöprojekt Göteborg ett renare-
[48]framtiden.förEnergiforskning

Jordbruksdepartementet [49]Bilagor.framtiden.förEnergiforskning
aktörerenergiforskningsprogrammet[56] statligafiskeriadministrationen. DetFiskprisregleringenoch -

[52]energisektorn.inom
[82]energiskatter.Nedsättning avArbetsmarknadsdepartementet Energiochmiljöpolitiken.styrmedeliEkonomiska

[12]regionalaproblembilden.Den trafik. [83]
[13] EnergiochMångfald enfald.Del miljöpolitiken.styrmedeliEkonomiskamot

enfald.DelMångfaldmot [84]Bilagedel.trafik.
Lagstiftning råttsfrâgor.[14]och

[19]Regionalpolitikensförutsättningar.
Arbetstidochvälfärd.
Arbetstid välfärd. Bilagedeloch A.

[53]välfärd.BilagedelB.Arbetstidoch
[55]regioneri samspel.Fungerande

diskrimineringemiskD0 ochNämndenmot
förstaåren.[57]de tre-

geograñn.[65]Stateni

Industridepartementet
[24]Statligtfinansiellt stöd

[25]till ñnansieringsutredningen.Rapporter
provstyrelse.Statens ochmät-

studieförvärv svenskaföretagUtländska avav en-
utvecklingen.[37]

EPTAEG [45]Standardiseringensroll i samarbetet.-

Civildepartementet
för granskningdensärskildeutredarenRapport avav

statsministersäkerhetsskyddetkringhotbilden ochmot
Olof [1]Palme.

statistikproduktion.[3]integritetenvid
[5]länsförvaltning.Del Förslag.Samordnad
[6]lansförvaltning.Del Bilagor.Samordnad

SÄPO [18]arbetsmetoder.Säkerhetspolisens-
redovisningskonsulter.[59]Nomineringav
[64]Kommunalbot.
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