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Sammanfattning

Inledning

Föreliggande betänkande redovisar resultatet utredningav en
de frivilliga försvarsorganisationernas total-medverkan iom

försvaret. I enlighet med utredningens direktiv bilaga har2
arbetet kommit riktas dels den gällande författnings-att mot
grundade verksamheten generellt,styrningen dels motav en
kartläggning och analys organisationernas huvudsakliga bi-av
drag till totalförsvaret, dvs. rekrytering och utbildning frivil-av
lig personal. Med utgångspunkt frivilligverksamhetensi be-
tydelse för försvarets folkliga förankring har jag ägnat upp-
märksamhet frågan försvarsupplysning.åt Därutöver harom

enlighet med bearbetatjag i mitt uppdrag frågor s.k.vissa om
frivilligförmåner, till ledighet från arbetet vid fullgöran-rätten
de frivillig försvarsutbildning frågan skjutträningsamtav om

frivilligorganisationernasinom ungdomsverksamhet.m.m.
förslagDe jag lägger innebär nedtoning den statligaen av

styrningen frivilligverksamheten författningar ochav genom en
utveckling för de olika verksamheterna ändamålsenligtettav
budgetstyrsystem. I konkreta finns således betänkan-itermer
det följande förslag

Förslag till frivilligförordning försvarsverksamhet,en omny-
bl.a. innebär tydligare åtskillnad mellan myndig-som en

heternas och befogenheter sidan och å den andraåansvar ena
organisationernas ställning enskilda rättssubjekt ochsom
leverantörer åt försvarettjänsterav
Förslag avseende ekonomistyrning den frivilliga försvar-av-
sutbildningen uppdraggenom
Förslag det gäller frivilliga tjänstgöringsavtalmednär om-

den tidigare och slo-kategoriindelningen A- B-personaliatt
pas
Förslag till inrättande försvarsupplysningsrâd inomettav-
Styrelsen för psykologiskt försvar
Förslag till särskilt, tidsbegränsat,inrättande ett över-av-
gångsstöd
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reglerar vissade författningarändringartill iFörslag som-
förmåner

studieledighetslagen.kompletteringtillFörslag av-

depresentationförsvarsverksamhetFrivillig aven-
försvarsorganisationerna Kap. 2frivilliga

försvarsverksamhetenfrivilligadenpresentationHär avges en
tillanslutninguppgifter ikungörelse, dvsgällandeenligtdels

upplys-frivilligpersonalutbildningochrekrytering resp.av
frivilligkungö-deutgångspunkt i imeddelsningsverksamhet,

Presenta-verksamhet.organisationernasförtecknade 22relsen
samlats inmaterialavseendet bygger pådettionen i somsenare

bl.a.redovisasenkät. Härhjälpmedorganisationernafrån enav
deorganisationerna igrupperingeninformelladen inre, somav

krigsorganisatio-för befattningar iutbildarochrekryterardels
be-vidareutbildar fördelsorganisationer,avtalsslutandenen

organisatio-befälsutbildandekrigsorganisationenifattningar
personligaenskildesöka denförutbildarslutligendels attner,

organisationer.färdighetsutvecklandefärdigheter
så-verksamhetenpåmåttkvantitativavissaVidare återges
ochenkätenenligtmiljonmedlemmar 1,1antalettotalasom

hänföraskandirektmedlemmarantaletskattadedet merasom
uppgifterocksåHär finns000.totalförsvarssektorn 550till om

organisationernaavtalsslutandedemedlemmar imångahur
totalförsvarettjänstgöring inomförbundit sigavtalgenomsom

personer.000ca 75
tilluppgick 199192till organisationernaStatsbidragen sam-

sprittBeloppet ojämntkronor. övermiljonermanlagt är218
femtede-erhöll fyratredjedel demsåorganisationerna att aven

fickorganisationernadeFemtotalbidraget. störstalar avav
statsbidragdirektaUtövertotalbidraget.70% gesnärmare av

frivilligverk-bistånd tillolika slagdvs.form,stöd i avannan
har varit svårtlokalt. Detregionalt ellerbeslutassamheten som

hänförvärdebistånd kronor;ivärdet detta ettskattaatt somav
199091budgetåretbistånd under ärförsvarsmaktenstillsig

kronor.miljonertill 50skattat ca

lagstödbehovFinnsFörfattningsregleringen av-
Kap. 3

mindrebetydligt ut-lämnargrundlagengällande ettDen nu
förhållanden jäm-enskildasiingripaför regeringen attrymme

frivil-årskraft 1970igrundlagäldre närmed denfört varsom
stadgandenkungörelsensFlerautfärdades.ligkungörelse av
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omvandlas iellergrundas påinnebörd de måstesådanhar atten
Jagfortsättningen.giltigaskall idelag anservaraomen ny

ideellasjälvständigasåsomfrivilligorganisationernadock att
frivilligvilka påsubjektprivaträttsligasammanslutningar --
bör blitotalförsvaret intestöd förtillerbjuder tjänsterbasis

Med denegenskap.denna sinstatlig styrning iföremål för
föreskrifterolikakungörelsensharutgångspunkten jag prövat

tillkommitochför organisationernaåliggandeninnebärsom
föreskrifternasåledesgällerutgå. Dettade börslutsatsen att om

regeringen,fastställasskallstadgarorganisationernasatt av
ingå organi-skall imyndigheterstatligaförrepresentanteratt

olikaföreskrifterdeledningsorgan samtsationernas avsersom
förbudetverksamhet,praktiskaorganisationernasaspekter av

skall finnasdetstadgandetgåvor attvissa samtemottaatt om
verk-organisationernassamordningförsamarbetsorganett av

samhet.
förordningensgranskatutgångspunkt har jagMed samma

dvs.individer,enskildaförförpliktelserinnebärstadganden som
avtal medingåttorganisationsmedlemmarenskildade ensom

härochtotalförsvaret,tjänstgöring i ävenmyndighet vissom
för-förslag börEnligt mittde bör utgå.slutsatsendragit att

såle-ochprivatsrättslig regleringslagpliktelser detta ges enav
ochenskildemellan deningåsavtalskrivas ides in ett som

sche-bibehålla denanledningfinns inte attDetmyndigheten.
A-tjänstgöringsavtal imedfrivilligamatiska indelningen enav

förslaget ienligtskalldäremotB-kategori,och manmenen
omfattningtjänstgöringenskravavtal vissavarje omange

När,behövsför befattning.avpassade efter vad resp.somm.m.,
och kom-uppgifter för landstinggäller frågandetslutligen, om

reformarbeteårensdebakgrund senastehar jag mot avmuner
aktualisera någ-överflödigtdet attbedömningenort att är nu

förkommunaltavseendelagbestämmelser t.ex. ansvarnyara
totalförsvaret.ifrivilligas engagemang

Mål-försvarsorganisationertill frivilligaStatsbidrag -
resultatstyrning Kap. 4och

statlig finansieringförprincipielltutvecklasHär systemett av
totalförsvar,landetstillmedverkanfrivilligorganisationernas

resultattänkande. Jagmål- ochvilar på ettett system som
relaterad tilldirektmedverkanmellan sådanskiljer ärsom

be-krigsorganisations-totalförsvarsmyndighetersolika resp.
spridandettillrelateradredskapsuppdrag och sådan är avsom

I detsäkerhetspolitik.landetstotalförsvaret ochkunskap om
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förra fallet jag de myndigheterna uppdragsgivare till deser som
olika frivilligorganisationerna åtar rekryterasig ochattsom
utbilda frivilliga produktionsuppdragsstyrning. I det senare
fallet jag frivilligorganisationerna statligtmottagareser som av
bidrag till olika försvarsupplysningsprojekt fördelning stat-av
ligt stöd efter ansökan. Eftersom tillövergång det budget-en

föreslårjag kan medföra vissa övergångsproblemstyrsystem för
organisationerna föreslår tidsbegränsatjag finansielltatt ett
stöd under år skall till de aktuella organisationernatre ges
direkt från Försvarsdepartementet.

Utbildningsverksamheten -
Produktionsuppdragsstyrning Kap. 5

Här beskrivning den mångfacetterade frivilliga för-ges en av
svarsutbildningen. Här förs uppföljning ochett resonemang om
utvärdering utbildningsverksamheten olika mått påsamtav om
verksamhetens resultat. Min slutsats ansvarsfördelning-attär

mellan de frivilliga försvarsorganisationerna och berördaen
totalförsvarsmyndigheter bör entydig och mitt förslaggöras är

för utbildningens genomförande till frivilligor-att ansvaret ges
ganisationen medan myndigheten fråga föri faststäl-ansvarar
landet utbildningens mål. Med sådan klarhet följerav en en
naturlig ansvarsfördelning också det gäller uppföljning ochnär
utvärdering utbildningsverksamhetens resultat.av

Den ansvarsfördelning jag förordar bildar grunden för ekono-
mistyrningen den frivilliga försvarsutbildningen frånav upp-
dragsgivaren, dvs. myndigheten, till uppdragsmottagaren, dvs.
frivilligorganisationen. Goda förutsättningar finns enligt min
bedömning för förbättrad effektivitet finansieringssyste-ien

ökad kostnadseffektivitet produktionssystemetmet, i samten
tydligare inflytande från avnämarperspektiv.ett ett

Försvarsupplysningsverksamhet Statligt stöd efter-
ansökan Kap. 6

Ideella organisationers medverkan till spridandet kunskapav
landets försvar och säkerhetspolitik enligt min meningutgörom
viktigt bidrag till försvarets folkliga förankring. De frivilligaett

försvarsorganisationerna har här strategisk roll spelaatten
olika upplysnings- och rekryteringskampanjer,genom genom

välinformerade medlemmar kan fungera försvarsex-som som
perter på arbetsplatser, hemmet, blandi och bekanta.vänner
Enligt bedömningmin bör denna kapacitet till Dettas vara.

med andra ord fördel föreningsburen försvarsin-vore en om
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formation kunde komplettera den statligt finansierade försvars-
information idag genomförs olika totalförsvarsmyndig-som av
heter och då särskilt Styrelsen för psykologiskt försvar SPF.

Inom SPF finns idag informationsrådett med företrädare för
informationsansvariga från antalett totalförsvarsmyndigheter
för samordning vissa informationsinsatser. Mitt förslagav är att
detta råd omvandlas till försvarsupplysningsrådett med före-
trädare också från de frivilliga försvarsorganisationerna. SPF
skall utlysa ansökningstillfallen för medel till försvarsupplys-
ningsprojekt. Till rådets uppgift skall höra beredaatt inkomna
ansökningar följasamt att och utvärdera den verksamhetupp

detta förfarande erhållitsom genom medel.

Ny förordning frivillig försvarsverksamhetom Kap. 7

Mot bakgrund det och de förslagav jag redovisatresonemang i
kaptlen 5 och 6 förslagett till förordning.ges I konse-ny
kvens härmed lämnas i förordningen föreskrifter vadom som
skall med frivillig försvarsverksamhetavses respektive fri-en
villig försvarsorganisation vissa riktlinjersamt visavi de stat-
liga myndigheterna. När det gäller de finns således före-senare
skrifter med innebörden myndigheternaatt skall målenange
för utbildning frivilliga, besluta uppdragav till frivilligaom
försvarsorganisationer genomföraatt utbildning, lämna under-
lag till organisationerna för upplysningsverksamhet, stödja or-
ganisationerna i rekryteringsverksamheten, teckna avtal, regi-
strera och krigsplacera frivilliga i övrigtsamt stödja den frivil-
liga försvarsverksamheten. Vidare stadgas SPF skallatt fatta
beslut efter ansökan frivilliga försvarsorganisationerav för-om
delning statsmedel till försvarsupplysning.av

Genom paragraf i förslaget de frivilligaen försvarsorgani-ges
sationerna långtgåendeett inflytande då det stadgas att myn-
digheten skall kontrollera med den aktuella frivilligorganisatio-

att har den erforderliganen kompetensenen person innan myn-
digheten tecknar avtal med honomhenne tjänstgöring inomom
totalförsvaret.

Skjutträning för ungdomar och Sveriges
internationella åtaganden Kap. 8

Den fråga ställdes i direktivensom det inom frivil-var om
ligorganisationernas ungdomsverksamhet förekommer övning
i vapenbruk strider Sverigemotm.m. attsom i internatio-
nella sammanhang ställt sig bakom strävandena förhindraatt

denatt inte fyllt 18 år deltar isom militärt försvar. Efter en
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attslutsatsendrar jagförhållandenrelevantagenomgång av
ochåtagandenSverigesmellanföreliggerintekonfliktnågon

ungdomsverksamhet.försvarsverksamhetensfrivilligaden

9Kap.Förmånsfrågor

myndig-berördaförrepresentantermedsamrådefterharJag
följande. Den näratillframkommitorganisationerochheter

frivil-dentillersättningförgällande systemmellanknytningen
ändamåls-jagfinnervärnpliktsförmånernaochpersonalenliga

förändringföreslår ingenJag sombestå.bördenvarförenlig
traktamentsbe-eftersomsammanhangetskatteproblem iavser

NärFinansdepartementet.iunderf.n. översynstämmelserna är
arvodenasförslag attmittinstruktörsförmånerna ärgällerdet

samrådÖB efterAMSbestämsfortsättningsvisstorlek resp.av
organisationerna.berördamed de

försvarsutbildningfrivilligförledighettillRätten
10Kap.

genomgångförledighettillformella rättendenfinnsprincipI
tillrättarbetstagareslageniförsvarsutbildningfrivillig omav

Emellertid finnerstudieledighetslagen.utbildningförledighet
lagtextenkomplettering va-föreslåatt avmotiveratdetjag en

ledig-begärduppskjutamöjlighet attarbetsgivarens enrigenom
deninomutbildninggällersåvittbegränsasmånnågonihet

ocksåkapitletI görsförsvarsverksamheten. sam-enfrivilliga
införandeettkonsekvenserna avanalyshällsekonomisk avav

försvarsutbildning.frivilligförledighettillgenerell rätten

förslagutredningensKostnadskonsekvenser av
11Kap.

neddragningelleravvecklingmedför ingenläggerförslag jagDe
därmed ingaochförsvarsverksamhetfrivilligexisterandeav

förslagför minaundantagmed av-besparingsobjekt,specifika
instruktörsför-personalfrivilligförförmånerna resp.seende

Ipekas ut.besparingarstatsfinansiellakan vissaHärmånerna.
tillmöjlighetergodaförslag ra-emellertid minamedförövrigt

kostnadseffektivitet.ökadochtionalisering
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Utredningsuppdraget1

Direktiven1.1

Utredningens uppgift har varit den delatt total-överse av
försvarets personalförsörjning sker de frivilliga för-som genom
svarsorganisationerna. Därvid skall de frivilliga försvarsorgani-
sationernas Ävenroll, uppgifter och fråganprövas.ansvar om
verksamhetens finansiering skall Dir. 199065, bi-prövas. se
laga 2. Nyckelord i uppdragsformuleringen bl. ansvarsför-är a.
delningen mellan berörda myndigheter och frivilligorganisa--
tionerna det gäller den frivilliganär utbildningen; kostnadsef-
fekterna den ansvarsfördelning utredaren kommerav att-
föreslå; kostnadseffektiviteten hos för statlig finans-systemet-
iering frivilligverksamheten, inklusive de s.k. frivilligför-av
månerna; samhällsekonomiska utgångspunkter anläggasatt-
vid prövningen möjligheterna införaatt generell tillrättav en
ledighet för genomgår frivillig försvarsutbildningpersoner som
respektive tjänstgör frivillig inom totalförsvaret.som

Till utredningsuppdraget hör också granska kungörelsenatt
1970301 frivillig försvarsverksamhet från såväl sakligaom
och materiella språkliga och redaktionella utgångspunkter.som
Ett nyckelord dettai sammanhang lagstöd dvs. huruvidaär -
det föreligger behov lagstöd förett sådana uppgifter på frivil-av
ligverksamhetens område finnsdet anledning regleraatt isom

förordning. Därutöver finns i direktiven uppgiften fören ut-
redningen detatt finns inslagpröva den frivilligai ungdoms-om
verksamheten inte förenliga med Sverigesär internationel-som
la åtaganden avseende ungdom och vapenbruk.

Utredaren skall beakta statsmakternas ställningstaganden i
de frågor betydelse förär uppdraget resultatetsamtsom av av
regeringens uppdrag till Statskontoret avseende stödet till för-
eningslivet. Fortlöpande kontakt skall hållas med företrädare
för de frivilliga försvarsorganisationerna.

Genom regeringens beslut 1991-12-12, dnr FO9126904
ändrades utredningens tidigare tidsplan så Slutdatum föratt
redovisning utredningens resultat till den 31senastav angavs
december 1992.
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skrivelserinkomnaVissa1.2 m.m.

överlämnatsFörsvarsdepartementetfrånharutredningenTill
1970301kungörelseniändringar omvissaframställning om

1990-11-29,regeringsbeslutforsvarsverksamhetfrivillig m.m.
kungörelsenändring iframställningrespektive50688dnr om

regeringsbe-forsvarsverksamhetfrivillig1970301 m.m.om
hemställanFO9019008 samtdnr er-om1991-06-06,slut en

protokollutdragfrivilligorganisation avhållande status somav
FO91FO9114064,dnr1991-10-17,regeringssammanträdevid

beaktats ut-harhandlingardessaInnehållet i av18534. - och 7.kapitlen 3iförslag presenterasdeinforredningen som
utredningenanmodathandunderharFörsvarsdepartementet

instruktörsarvode-fortotalnivåpåkostnadenberäknasökaatt
möjligtochforsvarsutbildningen attfrivilligaden ominomna

ändring ieventuellkostnadseffekternauppskatta enaväven
det-harönskandepartementetsmedenlighetIarvodesreglerna.

oktober 1991,den 17till departementetrapporteratsuppdragta
slutforts.övrigtiutredningendvs. innan

påsynpunkterlämnatillfälle att pro-berettsharUtredaren
disci-1968644lageniändringartillFörslag ommemorian

FO91dnr1991-10-24,m.m.Remisskrigsmänplinforseelser av
totalforsvars-Utredningpromemorianpårespektive19388 av

1992-01-20,Remissarbetsmarknadsverketinomverksamheten
har iUtredaren5.49-1692.GdnrArbetsmarknadsstyrelsen,

synpunkter.lämnamöjligheten attfrånavståttfallenbåda

Arbetsformer1.3

viddelssakkunnigochmed experterrådortharUtredaren
vid fleradelssammanträdenprotokollfördasammanlagt sjutton
samtligainledningsvisbesökteUtredarenhand.undertillfällen

Åtskilliga stu-informationsutbyte.forfrivilligorganisationer
ochsakkunnigsekreterare,utredaren,ortsdiebesök har av

samt-övningarochfrivilligutbildningarolika m.m.videxperter
Utreda-totalforsvarsmyndigheter.militäraochcivilaolikavid

frivil-olikafråninbjudningarflertalettaccepteratharren
utredning-informeraochforligorganisationer att omresonera

frivilligorganisationer-forföreträdarehartillfällentvåViden.
utredarensolikainformationsträffartillinbjudits omna

FöpliktutredningenmedtagitsharKontakter ävenslutsatser.
199102.

instruktörs-forkostnadernaavseendeUnderhandsuppdraget
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arvoden har givit anledning till särskild enkät utsändm.m. en -
1991-06-18 till samtliga frivilligorganisationer med begäran-

vissa uppgifter verksamhet och ekonomi denutöverom om en-
kät tidigare hade1990-06-18 för samlasänts ut attsom - -
sådana uppgifter relaterade till utredningens direktiv.som var
Resultaten från den först nämnda enkäten har redan redovisats
till departementet jfr avsnitt 1.2 medan de viktigasteovan
resultaten från den redovisas dels i kapitel dels isenare
tabellbilagan till betänkandet.

Utredaren har medsamrått berörda myndigheter och organi-
sationer arbeteti med förmånssystemet.
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försvarsverksam-frivilligaDen
heten

omfattningUtredningsuppdragets2.1

avgränsatdirektivenenligtutredningdenna ärforUppdraget
frivil-1970301kungörelseKungl. Majztsde idet omså, att är

uppgif-organisationernasuppräknadeforsvarsverksamhetlig
författningI dennabeaktas.skalltotalförsvaretförter som

sammanslutningarfrivilligkungörelsenl olika22förtecknas
försvarsorganisationer.frivilligasom

försvars-frivilligbegreppetmedveten attsamtidigtJag är om
deförbehållaskanheltdet inteallmänt, attsåverksamhet är

frivilligkungörelsende ihägnetbedrivs iaktiviteter avsom
totalförsvaretförBetydande insatserorganisationerna.nämnda

dettaTrotsdessa.sidanvidgrundfrivilligpå äger avrum
försvarsverksam-frivilligskäl begreppenpraktiskakommer av

inteforsvarsorganisationer attfrivilligarespektive omhet -
aktivite-depåenbartsyftningmedanvändashärannat sägs - kungörelsen.berörssammanslutningarde 22och avter som

uppgifter iFrivilligorganisationernas2.2

stort
påochmedverkar,försvarsorganisationerna enfrivilliga varDe

verksamhetsamladetotalförsvaretsdelden somtillsitt sätt, av
Orga-anställningsavtal.ellerpliktlagstiftningpåbaserasinte

forsvarsåtgärdersåledes dekompletterarinsatsernisationernas
kommunaladelen,civila ävendenfrågaoch, istatliga omsom

innebärhuvudsakIför.ansvaretoperativadetharmyndigheter
in-myndigheternamedsamrådiorganisationernadetta att

ochberedskaps-förfrivilligautbildarochrekryterarformerar,
tagits utpersonalvidareutbildarkrigsorganisationen samt som

totalförsvaret.krigstidsuppgifter inomellerfreds-till

7 denendastkapiteldettafortsättningenanvänds idennaFör av
kungörelsen.beteckningenkortare
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Vid sidan sådana uppgifter innebär direkt medverkanav som
totalförsvaretsi personalförsörjning har flera de frivilligaav

försvarsorganisationerna tradition beaktansvärdaort in-av
för väcka allmänt försvarsintressesatser att ett och sprida in-

formation försvarsfrågor. Härigenom har dessa organisatio-om
aktivt medverkat till utanför denatt medlems-ävenner egna

kretsen förankra positiv inställning till totalförsvaret ochen
öka förståelsen för de uppoffringar tidi och arbete dettasom
kräver också fredstid.i

Det uppskattning verksamhetvärt stor medär den bredaatt
inriktning beskrivits alltjämt återkommandeutgör ettsom nyss
inslag på arbetsprogrammet hos många de kungörelseniav
nämnda organisationerna. De informationsåtgärder och den opi-
nionsbildning initieras dem och kommerutgörsom av nu sanno-
likt framtideniäven synnerligenatt utgöra värdefullt kom-ett
plement till de aktiviteter motsvarande slag genomförsav som

andra ideella sammanslutningar, intresseorganisationer,av po-
litiska partier och andra. För de bärande idéerna bakomatt
totalförsvaret skall förbli levande inom medborgargrupperstora
kan betydelsen dessa insatser knappast överskattas. Deav orga-
nisationer medverkar härtill därmed ovärderligtettsom ger
bidrag i arbetet på stärka och bevaraatt den svenska demo-
kratin.

Organisationernas2.3 åligganden enligt
kungörelsen

I kungörelsen de frivilliga försvarsorganisationernasanges upp-
gifter på följande 12 och §§13sätt

Frivillig försvarsorganisation skall samrådi med myndigheterna
leda upplysnings- och rekryteringsverksamheten,
medverka vid sådan utbildning frivillig personal ledesav som av
myndighet,
leda sådan utbildning frivillig personal icke anordnasav som av
myndighet,
teckna avtal med och för registrering och krigsplaceringsvara av
B-personal.

Frivillig försvarsorganisation skall vidare
förslag till framställning statsbidrag,avge om

omhänderha tilldelade statsmedel enligt föreskrifter central för-av
valtningsmyndighet,
bestämma ekonomisktsin stödjandeöver verksamhet och andra
föreningsmässiga angelägenheter.
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Kungörelsens här återgivna stadganden de berördaattom orga-
nisationerna skall utföra vissa uppgifter innebär enligt orda-
lydelsen statsmaktenatt sig kunnaansett ålägga organisatio-

detatt göra preciseras i uppräkningen. Med moderntnerna som
kan detsynsätt sig överraskandete bestämmelseratt såsom

klart ingriper i enskilda sammanslutningars förhållanden och
arbetssätt denna villkorslösa,getts kategoriska form och iatt -fall föreskrifternavart inte meddelats lag. Särskiltgenom-
iögonenfallande att detär nödvändigtansett och lämpligtman

deniatt, sist citerade uttryckligen föreskrivasom attpassusen,
den ideella organisationen har bestämmaatt sinaöver egna
föreningsmässiga angelägenheter.

Enligt föreskrift kungörelseni §3 skall frivilligen annan en
försvarsorganisations grundstadgar fastställas regeringen.av
Detta ytterligareär exempel påett dessaatt sammanslutningar
inte till alla delar åtnjuter den från statsmakten oberoende och
fristående ställning i övrigt karaktäriserar det demokra-som
tiskt förankrade föreningslivet i vårt land.

Men vid bedömningen de återgivna avsnitten och vissaav
andra delar kungörelsen får beakta, denna daterarattav man
sig från tidsskede dåett års1809 regeringsform alltjämt ivar
kraft, dvs. innan våra nuvarande grundlagsregler om norm-
givningsmakt, föreningsfrihet hade börjat gälla. Jag skallm.m.
emellertid inte här gå in på de författningsmässiganärmare
aspekter kan anläggas frågai kungörelsens innehållsom om
och form återkommerutan härtill utformningennär ettav re-
formerat regelsystem skall diskuteras kapitel 3.senare

2.4 Allmänna drag i organisationsmönstret
Inom för de huvuduppgifterna rekryte-ramen gemensamma -ring, utbildning och upplysning har och organisatio-var en av-

sina speciella, oftast väl definierade uppgifts-nerna och verk-
samhetsområden. Trots detta bedrivs inte den frivilliga för-
svarsverksamheten inom struktur systematisktären som
uppbyggd eller huvud lättöver beskriva. Iatt övergripandeett
perspektiv det denär tvärtom heterogena karaktären i organi-
sationsmönstret påfallande.är mest Detta beror på mångasom
faktorer i grunden på det förhållandet ochattmen var en av
dessa på ideellt arbete vilande sammanslutningar har sin egen
historiska bakgrund och därmed identitet,en egen som man av
naturliga skäl vill slå vakt om.

Man kan sålunda konstatera den inre uppbyggnadenatt på
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och attorganisationernamellansigskiljerpunkterväsentliga
kungörelsende imångaMedanbetydligt.varierarstorleken av

påvilargrad ettutprägladisammanslutningarnaförtecknade
specialin-elleridé ettkringindividuelltstarkt enengagemang

anslutersåtillvidaochmedlemmarenskildaantalhos etttresse
svenskaförtypiskttraditionellt varitdettill mönstersig som

organisationexempel på attsidanandraåfinnsfolkrörelser, en
medverksamhetersamordnarecentralutgörnärmast aven

insat-Härtill kommer attkaraktär.skiftandeganskainbördes
delbegränsadrelativtrepresenterartotalförsvaretför enserna

dessamedanorganisationernaflerahosverksamheten avav
andra.inomarbetetdominerarheltuppgifter nästan

traditio-frågaiolikheternaofrånkomligt attvidareDet omär
åochförsvarsmaktensidanåinomarbetsmiljö enam.m.ner,

påprägelsinhar ävenförsvaret sattciviladetsidanandra
frivil-vederbörandeinomarbetsorganisationocharbetsformer

organisa-för övrigtfallI utgörssammanslutningar. ettliga en
enhetbehandlaskungörelsenitionsgruppering, ensomsom

självständigarealiteten treibeteckning,under avgemensam
odelatharfor sigföreningar,verksammaregionalt varsom

Flygfältsingenjörsförening-verksamhetendenför egnaansvar
arna.

kanskeexemplifieraskomplextorganisationsmönstret ärAtt
de störstahosstrukturenspecielladentydligastallra avenav

CFB.befalsutbildningförCentralförbundetorganisationerna,
påhuvudorganrollsinsidanvidnämligen,CFB somutgör av

befälsutbildningsforbun-verkanderegionaltdeförriksplanet
starktmindreellerockså samman-armén,den inom meren

ochriksförbundsjälvständigaantalettassociationhållen av
ställningharkapacitetifleravilka somföreningar, egenav

ifrågavarande kungö-denenligtförsvarsorganisationfrivillig
relsen.

antydavelatdock intehar jaghärredovisatsdetMed som
Attorganisationsstrukturen.befintligadenkritik motnågon

grundengivetvis ibetingasoenhetligtförefalla avkanmönstret
ochbakgrundVarierandestarktharförbundenenskildadeatt
harsammanslutningVarjeuppbyggnad.olikartad inredelvis

villkor.sinautvecklats påochsituationspecifik egnabildats i en
detochhärtill,med hänsynvarierararbetsformenvaldaDen

påverkasökautredarestatlig attmigpåinteankommer som
skalltotalförsvaretinomkrafternaarbetandeideelltdehur

jaganförda hardetGenomföreningsmässigt.sigorganisera
velat be-presentationenföljandetill denbakgrundendast som
frivilligadenförtypiskaförhållanden, ärnågraskriva som
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möjlig-inverkar påochförsvarsverksamheten allmänt sett som
gäller de frågordetgenerella lösningarheten konstruera näratt

utredningsuppdraget.aktualiseras isom
denbildöversiktligskall här2.5avsnittiNärmast ges aven
Deomfattning.kvantitativaförsvarsverksamhetensfrivilliga

i uppgifterväsentligtallt påbyggerdärvidmått somangessom
till utredningenlämnadesjälvaorganisationernade 22 som

2.6följande avsnittdärpåIhöstenenkät 1991. ettpå ensvar
kungörelsendeoch iföruppgifterkortfattade avenvarges

beträffande organisations-sammanslutningarnaangivna 22
Där-Verksamhetsinriktning.huvudsakligstorlek ochstruktur,

organisationerna enderatill treochhänförsvid aven avvar
organisa-till denansluter sigIndelningenhuvudgrupper. som

tillläm-allmänhetFOS isamarbetskommittétionernas egen
totalförsva-bidrag tillorganisationernaspåDen bygger attpar.

avtals-tyngdpunkt iantingenhar sinpersonalförsörjningrets
utvecklande vissellerbefälsutbildningbindning, enav

härtillmed hänsynbrukarhuvudgruppemaDefärdighet. tre
respektive 3befálsutbildandeavtalsslutande, 2benämnas 1

organisationer.färdighetsutvecklande
verksamhetsådanhuvudsakligenredovisasöversiktenI som

totalförsvaret,delsärskildtillanknytningdirekthar avenen
bedriverVid sidan häravdel.militäraellerciviladessantingen

iuppräknade organisationerna,kungörelsende inämntssom
Iverksamhet.utsträckning,mindreeller ävenstörre annan

den volym-arbetsområdenandra t.0.m.dessafallnågra utgör
organisationsvederbörande tota-delendominerandemässigt av

Röda Korset,Svenskaexempelvisgällerdettaaktiviteter;la
Brukshundklubben.Svenskaochskytteorganisationerna

organisationerbland deocksåriksförbund ingårfackligaFyra
be-delsför övrigtkungörelsen. Där noterasräknas iuppsom

fackförbunden,beträffande de fyradelsträffande Röda Korset,
endastförsvarsorganisationerfrivilligakretsende ingår iatt

angivnaförordningenimed avseende på vissa närmare --
verksamhet.totalaför derasinomfunktioner ramen

följsför sigolika organisationernadePresentationen varav
fi-försvarsverksamhetensfrivilligadenbeskrivning avav en

avsnitt 2.7.nansiering

verksamhetenpåmåttKvantitativa2.5

detsäkerhetmed krav påmöjligtDet inte attär samman-ange
frivil-formengagerade i någonantaletlagda är avsompersoner
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lig försvarsverksamhet. Medlemskap i någon de 22 organisa-av
tioner kungörelseni skulle visserligen kunnaär upptagnasom

tänkbar måttstock. Men enkel summering dessavara en en av
organisationers medlemsantal oriktig bild redan detger en av
skälet och kan tillhöra fleraatt frivilligorga-en samma person
nisationer.

Härtill kommer medlemskap inte automatisktatt ett medför
vederbörande aktivtatt engagerad i den verksamhetärperson

volym vill Medan medlemsregistreringenmäta. i vissavars man
de 22 organisationerna allt döma endast gällerattav av perso-

kontinuerligt medverkar i aktiva insatser detpåner som om-
råde föreningstillhörigheten det på andra håll såär attavser,
många medlemmar sin anslutning vill forsvarsintres-genom ge

sitt ideella stöd vilket självfalletset också betydelsefulltär- -
personligen sig konkretutan att verksam-imen engagera mera

heten.
Vidare måste observera forsvarsverksamhetatt i egent-man

lig mening endast begränsadrepresenterar del intresse-en av
och arbetsområdet hos flera organisationerna och däriblandav -
några de medlemsmässigt medan andra har helastörsta sinav -
aktivitet inriktad på tjäna totalförsvaret.att

Om emellertid dessa reservationer allatrotsman summerar
organisationernas totalantal medlemmar, såsom det uppgavs
vid utredningens enkät avseende läget den juli blir1 1991,
resultatet miljon. Efter1,1 korrigering med hänsyn främstca
till flerainom organisationer endastatt minoritet med-en av
lemskretsen sig åt forsvarsverksamhet kan antalet i stäl-ägnar
let, och med relevans,större till storleksordningenanges
550 000.

Med tämligen säkerhet kan däremot hurstor mångaanges
medlemmar de frivilligai forsvarsorganisationerna bunditsom

forsig tjänstgöring inom totalförsvaret avtal. Enligt degenom
uppgifter framkom vid enkäten hade 26 000som ca personer
ingått s.k. A-avtal och 45 s.k. B-avtal.000 Beträffandeca an-
talet B-avtal skiljer docksig de nyssnämnda uppgifterna, som
alltså redovisades vid utredningens enkät till frivilligorganisa-
tionerna, något från vad Arbetsmarknadsstyrelsen och För-
svarsstaben fått fram vid inventering avseende tid-en samma
punkt. Enligt denna inventering, genomförts på anmodansom

pliktutredningen Fö skulle199102, antalet B-avtalav vara
drygt 51 000.

frågaI båda avtalskategorierna gäller den heltatt över-om
vägande andelen avtal ingåtts medlemmar i litet fåtalettav av
organisationerna. Av de 26 A-avtalen000 sålunda allaca avser
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knappt tusental, dvs.utom ett 96 medlemmar%, i någon fyraav
organisationer, och de enligt enkäten 45 000 B-avtalenav ca
gäller 42 eller000 medlemmar92 % i någon organisa-treca av
tioner.

Andra mått bild verksamhetens kvantitativasom ger en av
omfattning gäller antalet deltagare deni organiserade frivilliga
försvarsutbildningen respektive antalet genomförda eller plane-
rade utbildningsdagar. Med den sistnämnda beräkningsenheten

här produkten å sidan längden hos visstett ut-avses av ena
bildningsarrangemang, uttryckt dagar,i och å andra sidan an-
talet deltagare i detsamma. Enligt de enkätenisvar som gavs
planerade organisationerna för budgetåret 199192 att samman-
lagt kursdeltagare77 000 skulle engagerade i någonca vara
form frivillig försvarsutbildning. Antalet utbildningsdagarav
kan uppskattningsvis till omkring 270 000.anges

En tredjedel organisationerna redovisade enkäteni deattav
antingen planeradeinte någon helst utbildning aktuelltsom av
slag under budgetåret eller deras planering hade blyg-att såen

omfattning den endast kan innebäraatt något hund-antassam
ratal utbildningsdagar.

2.6 Uppgifter organisationerna för sigom var

Underlaget för den följande inhämtadespresentationen ut-av
redningen vid kontakter med och de 22 organisatio-var en av

våren och Som1991. tidigare förteck-nämntsnerna sommaren
de här i enligt den indelningtre derasnas grupper som gemen-

Frivilligorganisationernas Samarbetskommittésamma organ
FOS tillämpar. Några kortfattade uppgifter FOS samtom en
kommentar rörande de aktiviteter för barn och ungdom harsom
anknytning till den frivilliga försvarsverksamheten lämnas ef-

organisationsöversikten.ter
För och de frivilligorganisationerna22 ivar en av anges

översikten hur många medlemmar registrerade vidsom var
halvårsskiftet Det bör1991. i anslutning härtill noteras att som

mycket väl kannämnts medlem flerai deen person vara av
berörda organisationerna. Det också känt sådan dubbel-är att
anslutning inte helt ovanlig, det inte gårär även att närma-om

precisera omfattningen härav.re
Uppgifter alla organisationernas medlemsantal samtom om-

fattningen avtalsbindning och utbildningsvolym redovisasav
samlat tabellbilaga.i Där också vilka korrigeringaranges som



försvarsuerksamheten SOU 1992132frivilligaDen26

organisationsmedlemmartotalantaletberäkningenvidgjorts av
försvarsverksamhet.sig åtägnarsom

förutbildarochrekryterarOrganisationer2.6.1 som
krigsorganisationenibefattningar

organisationer.avtalsslutande

omfattarriksförbund FAKautomobilkårernasFrivilliga
rekrytera,Uppgiftenlän. attvarjei ärprincipkårer, i27 en
pliktlagarintepersonal,frivilligutbilda och träna genomsom

till föraretotalförsvaret, tungadeltillbunden avär avannan
transportsektor.civila försvaretsdetforbussarochlastbilar

och in-repetitionsutbildninggrundutbildning,bedriverFAK
tecknarmedlemmarnatillleder attstruktörsutbildning, som

och krig.krisitjänstgöringlänsarbetsnämndernaavtal med om
försvarsmaktenåtvissadärutöver transporterFAKfred utförI

forsvarsinforma-ochtrafiksäkerhetsarbeteaktivtbedriveroch
med5858375,1991 10Medlemsantaltion. varavsommaren

A-avtal.

omfattarSKBRriksförbundbilkårerskvinnligaSveriges
distrikt. För-samordnade i 27regionaltbilkårer är132 som

krigspla-förbilförarekvinnligautbildarochrekryterarbundet
detflygvapnet,marinen,med hemvärnet,inom arméncering

sjukvårdensochhälso-civilaeller dentransportväsendetcivila
ka-respektiveanpassad tillUtbildningenkrigsorganisation. är

bilkåristerutbildasSålundatotalförsvaret.uppgifter itegoris
personbil, för dettill förarehuvudsakförsvarsmakten iför av

medlastbil tungttill föraretransportväsendet tungcivila av
krigsor-sjukvårdensochhälso-civilaför denochbussellersläp

ambulans.till förareganisation av
innefattandefunktionärsutbildningårligenanordnarSKBR

ochförsvarsupplysningledarutbildning,foreningsteknik,bl.a.
förvaltningskunskap.

SKBRbedrivertotalförsvarsuppgifternadeVid sidan renaav
trafiksäkerhet.ökadforverksamhet

specielltutbildningår16-18åldernMedlemmar i av-ges
kommandeförförberedelseungdomarförpassad enensom

forsvarsorganisation.frivilliguppgift inom
335512 775,1991medlemsantalSKBRs varavsommaren

B-avtal.medoch 270A-avtal 1med
befäls-förCentralförbundettillanslutetkollektivtSKBR är

CFB.utbildning
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omfat-FMCKriksförbundmotorcykelkârernasFrivilliga
Uppgiftenforsvarsområde. ärvarjekår iregelkårer, i26tar en

utbildamotorcykelordonnanser,krigsplaceraochutbilda mo-att
försvars-bedrivaochövningardeltaga itorcykelinstruktörer,
syfteverksamhet i attocksåbedrivsförbundetInomupplysning.

ofta itävlingsaktiviteter,trafiksäkerheten samt sam-främja
organisationer.ochmyndigheterandramedverkan

Antalår.från 15båda könenpersonalrekryterarFMCK av
ochA-avtalmed10912,1991 4medlemmar varavsommaren

B-avtal.med442
till CFB.anslutetkollektivtFMCK är

fördeladeflyggrupper30bestårFFKflygkårenFrivilliga av
dis-omfattar 28landet. Varjehela sompersoneröver grupp

vidareutbil-FFKflygplan. Inomenmotorigatiotalettponerar
främst inomtjänstgöringpersonal foroch övrigflygforaredas

bedrivsfredstid ettIräddningstjänsten.ochcivilforsvaret om-
varvidmyndigheter,militäracivila ochmedsamarbetefattande

sjöbevak-räddningstjänst,avseendeflyguppdragFFK åtar sig
målflygningning, m.m.

räddningsverkStatensunderledningcentralaFlygkårens
underledningenlänvarje utövaskårstab. Inomhandhas av en

medlemmarAntaletlänsflygchef.länsstyrelsen somma-av en
A-avtal.med840500,1991 1 varavren

lokalav-120omfattarFROradioorganisationenFrivilliga
utbildarochrekryterarFROlandet.hela sam-delningar över

denstaber, inomhemvärnetsibefattningarforbandspersonal
total-staber inomoch militäracivilaisjukvårdencivila samt

försvaret.
kompletterandemenigabefäl ochsignalister,Värnpliktiga ges
tillfälle till öv-sambandssystem, samtpåutbildning, t.ex. nya

sambandstjänst.ining
radiomateriel kata-ipersonal ochFRO medmedverkarfredI

radiosambanddåtillfällenandravidochstrofberedskapen även
tillhjälperFROskydda liv. ävenellerräddaforbehövaskan att

andraochtävlingarvidresultatrapporteringochsäkerhets-med
133,19917medlemmarAntalpublika sommarenarrangemang.

B-avtal.medA-avtal och 2 221med45varav
FBU-rörelsen.deltill CFBanslutenFRO är avsom en

klub-lokala246omfattarSBKbrukshundklubbenSvenska
Uppgiften attdistrikt. ärpå 16fördeladerasklubbar,ochbar 11
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utbilda hundförare och hundar för totalförsvaret liksom för and-
samhällsnyttiga ändamål. Organisationen skall ocksåra främja

avel sunda, mentalt och exteriört goda hundar bruks-av av
hundras. Utbildningsverksamheten omfattar kurser föräven
instruktörer, domare, tävlingsledare m.fl., och dessutom bedri-

SBK omfattande tävlingsverksamhet. För Statensver rädd-en
ningsverk utbildas räddningshundar, för flygvapnet och hem-

bevakningshundar.värnet
SBK medlemsorganisationernaär Svenskai Kennel-en av

klubben. Antalet medlemmar 1991 59 inkl.112sommaren ung-
doms- och familjemedlemmar. Av medlemmarna har A-avtal74
och 42 B-avtal.

SBK kollektivt anslutenär till CFB.

Svenska blå stjärnan SBS omfattar 25 regionala förbund
vilkas verksamhetsområden i regel sammanfaller med länsin-
delningen. Lokalt organiseras verksamheten kårer.i Organisa-
tionen rekryterar och utbildar huvudsakligen kvinnlig personal
i djurskötsel och djursjukvård för uppgifter inom totalförsvarets
civila del.

SBS utbildar främst djurskötare, i krig skall denersättasom
manliga personalen inom lantbruket. Krigsplacering sker inom
jordbrukets blockorganisation. För veterinärväsendet utbildas
veterinärbiträden, i krig skall biträda veterinärer. Antaletsom
medlemmar 1991 5 280, 3 503 med A-avtal.sommaren varav

Föreningen svenska röda korset SRK, Inter-ärsom en av
nationella rödakorskommittén erkänd nationell rödakorsför-
ening omfattar distrikt24 med sammanlagt 2 100 lokalaca
kretsar, kårer och samaritföreningar. SRKs uppgift såvitt-gäller totalförsvaret i krig medverkaär att i militär och civil-
sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd samt

fredi förberedaatt denna verksamhet. När det gäller försvars-
maktens krigsorganisation uppgiftenär ställa sjukvårdsper-att
sonal till förfogande för hemvärnet. SRK rekryterar och utbildar
avtalsbunden personal för hemvärnets sjukvård hemvärnssjuk-
vårdare och för den civila krigssjukvården civilsamariter.
SRK medverkar självskyddsutbildningeni allmänheten. An-av
talet medlemmar 1991 456 673, 26 000sommaren ärvarav ca
engagerade för totalförsvaret. Av medlemmarna har B-15 747
avtal.
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Riksförbundet Sveriges lottakårer lottorna SLK omfat--
drygttar 500 lottakårer hela landet. Uppgiftenöver är att re-

krytera och utbilda kvinnor för verksamhet inom totalförsvaret
sprida totalförsvarsinformation.samt att

Utbildning sker for befattningar inom armén med hemvärnet,
marinen och flygvapnet inom följande huvudområden forpläg-
nads-, stabs- och underrättelsetjänst, sambands-, luftforsvars-
och stridsledningstjänst, sjukvårdstjänst personaltjänst.samt

Lottorna bedriver omfattande medlemsutbildning, bl.a. ien
ledarskap,ämnena försvarsupplysning, folkrätt och informa-

tionsteknik. 42Antalet medlemmar 1991 165,sommaren varav
7 500 med A-avtal och 10 305 med B-avtal.

Sveriges civilförsvarsförbund SCF omfattar inemot 300 lo-
kala civilförsvarsforeningar, vilka och i regel har denav var en

kommunen verksamhetsområde. Regionaltegna arbetetsom är
organiserat länsförbund.24 SCF frivilligär stödorga-genom en
nisation till det civila försvaret, med syfte minskaatt sam-
hällets sårbarhet och öka de enskilda människornas möjligheter

klaraatt onormala situationer i fred och krig.-
Verksamheten främst inriktadär på rekrytering, utbildning

och övning hemskyddets frivilliga delar i samarbete medav
landets kommuner, utbildningsamt i Självskydd åt allmänheten
och information totalförsvaret, främst det civila försvaret.om
Antal medlemmar 1991 41 842, 16 831 medsommaren varav
B-avtal beredskapsregistrerade hos länsarbetsnämnd.

2.6.2 Organisationer vidareutbildar forsom
befattningar krigsorganisationeni
befälsutbildande organisationer

Centralförbundet för befälsutbildning CFB är en samman-
slutning 18 för sig rikstäckande organisationer, vilkaav var av
tio hänförs till den centralförbundets två huvudgruppe-ena av
ringar, FB U -rörelsen, medan åtta ingår deni andra gruppering-

och betecknas specialförbund. Den sistnämndaen be-gruppen
står uteslutande sådana organisationer i kapacitetav som egen

frivilligautgör forsvarsorganisationer deni meningen deatt
definieras på detta i kungörelsen.sätt Fyra dem räknasav
emellertid dennai sin egenskap inte till de befälsutbildande

i fallutan till detre avtalsslutande i fall till deettresp.- - - -färdighetsutvecklande organisationerna.
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huvudgruppe-tillhänförsCFBinomenheterde tioBland som
kungörelsen attenligt ärfyraingårFBU-rörelsenringen som

Treförsvarsorganisationer.frivilligasjälvständiga avsomanse
befälsutbildandetill deegenskapdennairäknasdessa även

avtalsslutandekategorintillhörmedanorganisationerna, en
nämndainteFBU-rörelsen ärinomenheterSexorganisationer.

dessablandgrupperingensärklass störstaden ikungörelsen;i
FBU-förbunden,regionalasammanlagt 29 somdeutgörs av

iochkustartillerietocharménpersonal inom somtillvänder sig
FBU-föreningar.lokala300påförgrenadesin tur är ca

centralförbundetsinomgrupperingsistnämndadennaDet är
kustartilleriet,ochför arménFBU-förbunden somorganisation,

vittförgrenadeCFBsikärnanalltjämtochtillursprungetär
befäl,värnpliktigttillvänder sigförbundDessaverksamhet.

reservbe-ochhemvärnsbefaltillbefälblivill samtmeniga som
kom-förkurser attdelsbefordringskurser,delserbjuderochfal
FBU-Igrundutbildningen.militäradenförbättraochplettera

ungdomsutbildning.dessutombedrivsregiförbundens
hem-deltagarnaspåutsträckningsker i storUtbildningen

kursercentralapåomfattning,också i stordessutom,orter men
An-landet.ikursgårdar runtolikaFBUstillförläggs omsom

kursdelta-främjas attkursernacentraladetill avslutningen
tillfamiljemedlemmarmed sinamöjligheter taatthargarna

kursgårdarna.
1991FBU-förbundenimedlemmar sommarenAntalet

826.36
CFBtilldesamtligai1991 an-Medlemsantalet sommaren

898109dessaAv766.181organisationerna varslutna var
de inågonimedlemmarregistrerade avannansompersoner

iingårdedvs. ävenorganisationerna,uppräknadekungörelsen
dessa.förseparatredovisashärden numerär som

reservofficersförbundflygvapnetsocharménsSvenska
lan-helafördelade överlokalavdelningar25omfattarSAFR

begräns-vissmedkungörelsenidefinierasFörbundet endet.
specifika-mednämligenförsvarsorganisation,frivilligning som

befalsutbildning.frivilligfrågaitionen om
reservoffi-förverkasyftegrundläggande attSAFR har som

För-försvar.landetsförtillutvecklingcersinstitutionens gagn
tävlingaranordnarochutbildningsverksamhetbedriverbundet

och skytte.fáltidrottbl.a.i
dettaoch iverksamhet ärfacklig sam-ocksåbedriverSAFR

siniReservofficersförbund,till Sverigesanslutet sommanhang
medlemmarAntalSACO.centralorganisationen som-tillhörtur

050.51991maren



örsvarsverksamhetenfrivilliga 31DenSOU 1992132

kollektivt anslutet till CFB.SAFR är

SFRO bedriverreservofñcersförbundSvenska flottans
slagreservofñcerare flottanverksamhet för inom somav samma

jfrpersonal och flygvapnetför motsvarande inomSAFR armén
Antal medlemmar 1991 867.ovan. sommaren

till CFB.SFRO kollektivt anslutetär

bedriverreservofñcersförbund KAROF in-Kustartilleriets
verksamhet föreller regionala föreningarlokala reserv-om sex

förslag SAFRkustartillerietofficerare inom samma somav
jfrpersonal och flygvapnet ovan.motsvarande inom armén

Antal medlemmar 1991 785.sommaren
till CFB.KAROF kollektivt anslutetär

medvärnpliktsofñcersförbundet SVOF verkarSvenska ett
församordnade distriktsvis,hela landet,tiotal föreningar över

befälsut-till frivilligofficerare möjlighetvärnpliktigaatt ge
be-försvarsupplysningbildning, skytte, fältsport, samtm.m.

tillförhållandevärnpliktsoñicerarnas intressen ivakar myn-
digheter m.fl. Antal medlemmar 1991 633.sommaren

CFB.kollektivt anslutet tillSVOF är

SVK RF omfattar regio-Sjövärnskårernas riksförbund 16
SVK RF bildadessjövärnskårer. 1981nalt verksamma som arv-

sjövärnsorganisationen,ursprungliga marinatill dentagare
grundad 1941.

bedriva rekrytering ochuppgiftSjövärnskåren har attsom
värnplikti-vidareutbildning marinensmedverka vid frivillig av

med uppgifter. Ut-hemvärn marinabefäl samtga grupper ur
till vederbörande skallsyftabildningen kan antingen att er-

han skall förkovragrad eller enbarthålla högre militär attavse
i befattning.sig sin

för öka kun-också försvarsupplysningSVK RF bedriver att
ord-ochfrämst organisationenskapen försvaret, marinen,om

ungdomsutbildning med syfteomfattandeockså attnar en
medlemmarför Antalväcka ungdomars intresse marinen. som-

1991 4 306.maren
FBU-rörelsen.delSVK RF anslutet till CFBär avsom en

riksförbund FVRF omfattar åttaFlygvapenföreningarnas
Syftetflygvapenföreningar. påflygvapenförbund och 15 attär

flyg-befäl m.fl. tillhörfrivillig utbilda värnpliktigtväg som
bastjänstUtbildningen bedrivs huvudsak i transport-ivapnet.

luñbevak-sjukvårdstjänst, försvar flygbas m.m.,tjänst, av
lokala ochsker dels vid regio-och stabstjänst. Denningstjänst
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under vinterhalvåret, dels vid centralanala veckoslutskurser
förlagda till FBU-kursgårdarkurser under och vinter,sommar

skolforband flottiljer. Antal medlem-eller till flygvapnets och
1991 10 718.mar sommaren

del FBU-rörelsen.FVRF anslutet till CFBär som en av

till antaletFlygfältsingenjörsföreningarna FIFF treär men
har förbundsstyrelse och definieras kungörelsenigemensamen

enda frivillig forsvarsorganisation. De grundorgani-tresom en
Flygfaltsingenjörsforening Syd, Mitt, Nord, ad-sationerna, resp.
självständigt delen verksamheten. Upp-ministrerar större av

krigsplaceringgiften medverka vid rekrytering ochattär av
flygfáltsingenjörer och vid planläggning och genomförandenya

årliga faltarbetskurser sammanställa och distribue-samt attav
for medlemmarna. Antalet medlem-information intressera av

tillsammansi de föreningarna 903.1991 tremar sommaren
FIFF anslutna till CFB.är

Organisationer utbildar for öka den2.6.3 attsom
personliga färdighetenskildes

färdighetsutvecklande organisationer

verkan-FSR omfattar regionaltFrivilliga skytterörelsen 27
skyttekretsarskytteforbund, indelade ide i sin 147tur ärsom

skytteforeningartill vilka sammanlagt lokala5001 är an-ca
skjutning medslutna. består utbildning iVerksamheten ge-av

ochkorthâlls- och luftgevär, märkesprovarrangemang täv-vär,
be-regionalt på riksnivå jämtelingar såväl lokalt, ettsom
deldentydande internationellt utbyte. FSR administrerar även

det från forsvarshuvudtitelnstatliga bidraget avsettärsomav
Svenska Svenska Pistolskyttefor-for Sportskytteforbundet resp.

bundet. Tillsammans dessa båda förbund FSRmed ingår i ett
samarbetsdelega-skytteorganisationernasgemensamt organ,

Antalet medlemmar vid börjantion. 1991 179 572.av

distriktSvenska sportskytteförbundet SSF omfattar 23
med lokalavdelningar. Förbundetssammanlagt drygt 0001 upp-

och främja svenskt sportskytte. Ut-gift administreraattär
goda skyttar forbildningen främst särskiltatt träna uppavser

omfattarkvalificerade internationella tävlingar. Verksamheten
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viltmålsskytte.och pistolskytte lerduveskytte ochsamtgevärs-
Riksidrotts-SSF specialförbund anslutet till Sverigesär som

tillförbund RF och får RF del det statliga bidragetvia av
idrottsrörelsen. Antalet medlemmar 1991 casommaren

aktiva skyttar.000150 000, 70varav ca

pistol-SPSF omfattarSvenska pistolskytteförbundet 26
föreningar anslutna.skyttekretsar till vilka lokala650 ärca

hand förFörbundet bedriver tävlingsverksamhet första inne-i
revolvrar m.fl.havare militära pistoler,tjänstevapen såsomav

enhandsvapen banskjutning, fältskjutning, kombinationsgre-
luftpistolskytte.nar,

erhållerStörre statliga anslag förbundetdelen det somav
till-Riksidrottsförbundet, SPSFadministreras inteäven omav

härrör från försvars-hör detta, medan den mindre del som
Frivilliga skytterö-departementets budget distribueras genom

medlemmar vid början 429,relsen. Antal 1991 59 varavav
aktiva skyttar.20 149

klubbarfallskärmsförbundet SFF omfattar 22Svenska
grundläg-verksamhet bestårhela landet. Förbundetsöver av

instruktörsutbildning, hoppmästarut-gande hopputbildning,
finnsBland medlemmarnabildning och funktionärsutbildning.

fall-utbildats påbefäl och fallskärmsjägare inom arménsom
vid-SFFs aktiviteter kanskärmsjägarskolan och som genom

hoppkunskaper.makthålla och utveckla sina
kan SFF skaffa sigUngdomar fr.0.m. års ålder inom15 er-

farenhet för söka kvalificera för värnpliktstjänstgöringsigatt
medlemmarfallskärmsjägare. Antalet 1991sommarensom

2 704.
till CFB.SFF kollektivt anslutetär

FOSsamrådsorganOrganisationernas2.6.4

Frivilligorganisa-nämndaDet tidigare organetgemensamma
under-bildats förFOS harSamarbetskommitté atttionernas

Tillfrivilligförsvaret.berörfrågorlätta samverkan i olika som
kungörelsenideFOS samtliga 22 organisationer nämnsär som

delsadjungerade medlemmaranslutna, och därutöver ingår som
vilande hem-anslutningfrivillighörande pådet till armén men

Hem-fristående ideella organisationernadels devärnet, tre
Försvarsförening-AllmännaRiksförbund HBR,värnsbefalets

CFF.FörsvarCentralförbundet Folk ochAFF ochen
verk-denenbartutredningsuppdragMitt nämntssomavser
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samhet berörs kungörelsen. Redovisningen dettai kapi-som av
tel har därför begränsats till de organisationer isom namnges
kungörelsen omfattar däremot hemvärnet,inte HBR, AFFmen
eller CFF.

Aktiviteter2.6.5 för barn och ungdom

I eller mindre direkt anknytning till flera de frivilligamer av
försvarsorganisationerna förekommer särskilda aktiviteter rik-
tade till barn och ungdom. I flertalet fall dessa åtminstoneutgör
formellt inte vederbörande huvudorganisation admini-en av
strerad Verksamhetsgren bedrivs från denna åtskildutan av en
ungdomsorganisation. Några ungdomsorganisationer ingår inte
bland de frivilliga försvarsorganisationerna, och verksamheten
för barn och ungdom ligger sålunda flertaleti fall utanför det

behandlas utredningen.som av
I de fall däremot då frivilligorganisationen själv försvarar

ungdomsverksamheten kommer denna omfattas utred-att av
ningens redovisning och bedömningar. Detta kan någotsynas
inkonsekvent blir nödvändig följd den formella struk-men en av

organisationerna självatur valt och de regelsystem gäller.som

Den2.7 frivilliga försvarsverksamhetens
finansiering

2.7.1 Allmänt

De frivilliga försvarsorganisationerna finansierar elleri större
mindre utsträckning sin verksamhet medlemsavgifter,genom
bidrag från enskilda, avkastning från fonder och fastigheter,
intäkter försäljning I den delen bekostas arbetetetc. på iav
princip vanligen skersätt inom ideellasamma som samman-
slutningar huvud När det gälleröver de frivilligataget. för-
svarsorganisationema täcks dock betydande del de kost-en av
nader hänför sig till utbildningsinsatser och administrationsom

anslagsmedel statsbudgeten eller biståndöver igenom genom
form från statliga myndigheter.annan

De direkta statsbidragen uppgick budgetåret 199192 till sam-
manlagt 220 miljoner kr. Värdet det bistånd formica av annan

lämnades statliga myndigheter det svårare medär attsom av
säkerhet i Det tordemonetära undertermer. år haange senare
legat inom intervallet 30 50 miljoner kr. jfrår nedan.per-
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direkta statsbidragenDe2.7.2

hös-begärde utredningenGenom den tidigare nämnda enkäten
huruppgifter från samtliga organisationer1991 22 storaten om

myndigheter för budgetåretbidrag beviljats vederbörandede av
kr.sammanlagt miljoner199192. framgick 216,7Av attsvaren

fördelats, komplettering ihade inkl. den septem-separata som
Däravtillförts det prisregleringssystemet.ber s.k.1991 genom

för-avseendekr. till anslaghänförde sig miljonerinemot 143
avseende dentill anslagsvarsmakten och drygt miljoner kr.74

mellanfördeladescivila delen totalförsvaret. Hur beloppenav
Där redovi-framgår tabell och diagramorganisationerna 1av

statsbudgeten bi-från vilka anslagockså pånärmare somsas
dragsmedlen härrörde.

fördelade deSom framgår diagram och tabell sig1 1 stat-av
liga bidragen mycket mellan de organisationerna,ojämnt 22

till skillnadernavilket och naturligt med hänsyn ii för sig är
storlek och Verksamhetsinriktning. I drag kan attsägasgrova

total-erhöll fyra femtedelartredjedel organisationerna aven av
SCF,SLK, CFB,bidraget. Fem de organisationernastörstaav

miljoner kr. ellerSRK och SKBR tillsammans 150 när-mottog
hälftentotalbeloppet. Till organisationerna70 % avmare av

sistnämndaellerutgick sammanlagt miljoner kr. 92 %200 av
belopp.

fickförtecknadeSju de kungörelsen organisationernaiav
under miljon kr. Närbidrag alls eller beloppantingen inget 1ett

översikt bidragsbeloppensdet gäller redovisningen dennai av
organisationernastorlek bortses emellertid från tvåatt av -

erhåller huvud-egenskap idrottsförbundSSF och SPSF i av-
kr.,sammanlagt miljonerdelen statliga kontantstöd, 3,4sittav

anslagdisponerarRiksidrottsförbundet, ett störregenom som
bostadsdepar-budgetåret 199192huvudtitel förinom en annan

finansdepartementet.tementet, numera

formBistånd i2.7.3 annan

resurstillskottstatligthuvudtypendet gäller den andraNär av
beslutasbiståndförsvarsverksamhet, dvs. dettill frivillig som

lämnakunnatintelokalt, har organisationernaregionalt eller
biståndSåvitt gälleruppgifter.utredningen kvantitativanågra

påuppgifterungefärligadockförsvarsmakten har vissafrån
försvarsgrenssta-delämnats delsutredningens förfrågan treav

Överbefälhavaren.berna, dels
för-respektiveenligtskulle sålundaFör budgetåret 199091

hamyndigheter inom arménsvarsgrensstaber biståndet från
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uppgått till mellan och miljoner kr. medan motsvarande30 40
belopp for till miljoner kr. för flyg-2,4 ochmarinen angetts ca

till miljoner kr. Detta blir tillsammans ungefär 509,6vapnet
miljoner kr.

Beträffande budgetåret har försvarsgrensstaberna199192 av
lämnat uppgifter. Som budgeterat värdeendast Flygstaben har

Överbefälha-storleksordningendärvid miljoner kr.10angetts
har for utredningen det sammanlagda värdetuppgett attvaren

på biståndet från de forsvarsgrenarna sistnämnda budgetårtre
uppgick till miljoner kr., miljoner kr. hänforde30 20ca varav ca

uppgifter hur de ifrågavarande bi-sig till Armén. Några om
fördelatsståndsresurserna mellan olika frivilligorganisationer

har det möjligt få fram.inte varit att
har förfrågan hosUtredningen organisationerna intetrots

heller kunnat bilda uppfattning vilken utsträckningsig ien om
dessa från civila myndigheterhar bistånd statligatagit emot
eller från kommuner. Vidare bör understrykas de här redovi-att
sade resurstillskotten från försvarsmakten sådana tyd-är som
ligt kunnat avläsas vederbörande regionala och lokala myndig-i
heters bokföring. Vid sidan härav lämnas sannolikt i rätt-
betydande omfattning andra former stöd och bistånd till deav-
frivilliga forsvarsorganisationerna från olika enheter för-inom
svarsmakten. Det dock möjligt med säkerhetinte någonattär
åsätta dessa värde.insatser penningmässigtett

Organisationernas disposition2.7.4 av resurser
I den tidigare nämnda enkäten tillfrågades organisationerna
också vilka årsavgifter medlemmarna och hurtas utom som av

del den individuella medlemsavgiften disponerasstor av som
centralt. Det visade endast mindre delsig organisatio-att en av

kunde lämna preciserad uppgift medlemsav-nerna meraen om

Diagram statsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer budgetåret exkl.199192
s.k. biståndsmedel

. DFörsvarshuvudtiteln Anslag F 14 Försvarshuvudtiteln Anslag D l

Försvarshuvudtiteln Anslag l 6 Socialhuvudtiteln Anslag E 18

Försvarshuvudtiteln Anslag l 1

budgetenI för 199293 anslagsbeteckningama delvis ändrade. Sålunda försvarshu-är motsvaras
vudtitelns tidigare anslag F F I H och I H socialhuvudtitelns14 6 4 1 1 samtnumera av av av
tidigare anslag E E18 16.av
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199192försvarsorganisationerfrivilligatillstatsbidragfördeladeCentraltTabell

Medel SummaförsvarshuvudtitelnMedel frånOraganisation
bidragägganslagAnnatAnslagDäravAnslag

medel I 6F14 huvud
Beteck-för all- titeln
ningmän Anslag

ledmng, E 18
Mi1j.kr.Milj. kr.Milj.kr. % Miljkr

5,4100 5,3riksförb. 0,1automobilkârernasFriv. - --
26,42,620 11,3riksförb. 12,5SverigesKv. bilkårers - -
5,50,4riksförb. 245,1motorcykelkåremasFriv. - --
2,82.8flygkårenFriv. -- ---

11,60,80,22810,6radioorganisationenFriv. - -
6,7D 1,911,7363,1brukshundklubbenSvenska -
5,35,3blåSvenska stjärnan -- ---

28,35,210,51812,6Svenskaröda korset - -
33,70,03033,7SverigeslottakårerRiksförb. - --
28,80,8I28,0 1Civilförsvarsförb.Sveriges ---
33,01933,0befálsutbildningCentraliörb. - ---
0,1270,1värnpliktsoñicerslörb.Sv. - ---
0,832res-olT-fdrb. 0,8Sv. Arméns Flygv. .o.
0,1370,1res-oñlförb.Sv. Flottans - ---
0,2300,2res-oñlförb.Kustartilleriets - ---
5,0305,0riksförb.Sjövärnskåremas - ---
2,3312,3Flygfáltsingenjörstöreningarna - ---

10,525rikslörb. 10,5Flygvapenfören. - ---
10,03110,0skytterörelsenFrivilliga - ---

sportskytteforbundetSv. - --- ---
pistolskytteforbundetSv. - --- ---

0,2330,2fallskärmslörbundetSv. v ---
216,78,62,765,525139,9Totalt -

regleringsbrevBelopp enligtsom
ändamålet frånförkan disponeras

218,07,172,5138,4respektiveanslag -- -
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gifternas storlek, eftersom avgifterna flertalet fall beslutasi av
lokalavdelningvarje for sig och ingen till detrapportering cen-

trala kansliet sker rutinmässigt.
tabellbilaganI betänkandetsist i återges översiktligt de upp-

gifter beträffande medlemsavgifterna de centrala organisa-som
tionerna kunde lämna. Trots underlaget alltså till delatt stor är
ungefärligt och delvis osäkert kan materialet utläsas attav
medlemsavgifterna varierar kraftigt mellan de olika organisa-
tionerna. Storleken det bidrag från medlemsavgifterav som
disponeras centralt mellanvarierar och kr.0 300 medlem.per

Genom enkäten klarlades också for varje for-organisation
hållandet mellan å sidan det bidrag till respektive centralaena
organisationer härrörde från medlemsavgifter och å andrasom
sidan det centralt fördelade statliga bidraget till mot-samma

En sammanställning dessatagare. beräkningar återfinns iav
tabellbilagan. Där redovisas uppgifter hur mångaäven om an-
ställda de olika organisationerna år hade1991 på sina centrala
och regionala kanslier.

Uppgifter begärdes i enkäten vidare hur mycket detom av
statliga bidraget organisationerna under budgetåretsom
199091 hade disponerat for olika ändamål. Av särskilt intresse
for utredningens del härvid uppgifterna vilka beloppär om som

till utbildning. Uttryckt relationi till detanvänts totala statsbi-
draget varierade den andel disponerats for detta ändamålsom
kraftigt mellan organisationerna. Hos hälften dem låg emel-av
lertid den nyssnämnda andelen intervalletinom Detal-50-80 %.
jerade uppgifter återfinns fråga dessai relationstal iäven om
tabellbilagan.
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Författningsregleringen

Frågan eventuellt lagstödbehov3.1 om av

Allmänt3.1.1

Enligt direktiven skall utredaren granska kungörelsen
frivillig1970301 forsvarsverksamhet från såväl sakligaom

och materiella språkliga och redaktionella utgångspunkter.som
En fråga utredaren enligt direktiven särskilt bör uppmärk-som

dettai sammanhang behovet lagstöd för uppgifterärsamma av
på frivilligverksamhetens område ligger på de frivilligasom
forsvarsorganisationerna och den frivilliga personalen påsamt
landstingen och kommunerna. Det emellertid såda-givet attär

förändringar det gäller verksamhetens allmännanärna upp-
läggning och vid min visar sigstyrsystem översynsom mo-
tiverade kan innebära tidigare bestämmelser behöver änd-att

och tillkomma, deoch detta har eller inte haroavsettras nya om
sådan innebörd stödde kräver i lag.atten

författningsregleringenFör utredningens arbete med har det
dessa förutsättningarmed framstått nödvändigt förstatt tasom

till införandeställning frågan huruvida särskild lagav en som
grund frivilligverksamheten skulleför behövlig, trots attvara

sådan lag hittills.någon inte funnits Av central betydelse för en
bedömning härvidlag gällandeden grundlagen lämnarattär nu
betydligt mindre for befogen-vadregeringenutrymme avser
heten besluta sådana enskildas för-ingriper iatt normer, som
hållanden, kraftden äldre grundlag årsi 1970än närvarsom
kungörelse utfärdades. En genomgång kungörelsen visar attav
flera stadganden meddess har sådan innebörd de,attav en
hänsyn till vad gäller fråga normgivnings-isom numera om
kompetensen, måste grundas på eller transformeras lagi en ny

de skall giltiga fortsättningen. Men det enligtiäven ärom vara
ingalunda självklart dessa regler skall finnasmin mening att

kvar. Det kan nämligen starkt ifrågasättas de står i över-om
ensstämmelse med den uppfattning frivilligverksamhetensom
roll i samhället naturlig med modernt be-jag ettsom anser
traktelsesätt och bl.a. innebär organisationernasatt statussom
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självständiga ideella sammanslutningar tillmäts betydandesom
vikt.

I följande avsnitt 3.1.2 3.1.7 systematisk genomgånggörs en-
de inslag nuvarande regelsystemi behöver uppmärk-av som

de skäl anförts. I avsnitt berörs sedan3.1.8sammas av som nyss
frågan eventuellt behov ytterligare lagstöd för lands-om av

och kommunernastingens uppgifter sammanhanget, frågai en
alltså särskilt i utredningsdirektiven. Vid ochnämns vartsom

redovisar också överväganden ochavsnitten jag minaett av
slutsatser det gäller frågan lagstiftning behöver in-när om ny
föras eller ej.

Jag vill redan här speciell fråga med delvisnämna att en
juridiska aspekter jag enligt direktiven skall inteövervägasom
behandlas här särskilt kapitel längre fram. Det gälleriutan ett
frågan till ledighet från arbetet för sådana anställdarättenom

vill frivillig försvarsutbildning.genomgå Detta ettär spörs-som
mål hemmahör inom arbetsrättens område ochnärmast tassom
därför kapitel 10.separatupp

Fastställelse3.1.2 stadgarav

I kungörelsens 3§ föreskrivs frivillig försvarsorganisa-att en
grundstadgar skall fastställas Bestämmel-tions regeringen.av

innebär möjlighet till långtgående inflytande iatt staten gessen
angelägenhet ideella sammanslutningar allmänhetien som

torde betrakta utpräglat dvs.intern, den karaktären attsom av
det bör organisationernas självklara beslutaprerogativ attvara
därom inblandning utifrån.utan

De ifrågavarande tillorganisationerna måste med hänsyn sin
uppbyggnad juridiskt betraktas från statsmakten fri-sett som
stående, privaträttsliga subjekt. Föreskriften fast-statligtom
ställande stadgarna innebär åliggande för organisationer-ettav

Åligganden för enskilda, individersig eller juridiskana. vare
kräver stöd lag enligt regeringsformeni 83.personer, numera

Skall alltså framdeles tillförsäkra sigstaten rätten attäven
fastställa organisationsstadgarna, det lagstiftas härom.måste

skulleDetta gäller sig fastställelsebeslutet likhet medivare nu
fattas eller komma delegeras till under-regeringen attav en
lydande myndighet, alternativ utredningsdi-iett nämnssom
rektiven.

För del emellertid frivilligorganisationerna,jag attegen anser
likhet ideella fullt få be-med andra organisationer, böri ut

innehållet stadgar och sålunda någoti sinastämma attegna
förbehåll från statsmakten förhandsgranskning, godkän-om
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nande eller fastställelse stadgarna skall uppställas. Där-inteav
för behövs enligt lagstiftning såvittmin mening inte någon

delfråga.gäller denna

Statliga företrädare styrelserna3.1.3 i

kungörelsens § skall for statsmyndig-Enligt 17 representanter
heterna frivillig ledningsorganingå i forsvarsorganisationsen

grundstadgar. Bestämmel-enligt föreskrifter organisationensi
tillämpas deninnebär enligt den tolkning plats iattsomsen

huvudstyrelse ocheller verkställandecentrala organisationens
motsvarande skall beredas for ellerutskott någon några perso-

beslut berörda statliganärmastutsesner som genom av myn-
hardigheter. I det flertalet fall stadgandet kommit attstora

Överbefälhavarenmedföra iatt utsett representant;en egen
har dessutom andra myndigheter kommitmånga organisationer

Arbetsmarknadsstyrelsen ochellerföreträdas styrelsen.iatt
motsvarande styrelseleda-Statens räddningsverk på sättutser

civila delende vilkas verksamhet deni organisationermöter rör
totalförsvaret.av

frågan det lämpliga obligatori-Innan jag går in på i att ettom
består fortsättningsvis finns det anledningdetta slag attum av

fasta uppmärksamheten vid bestämmelsernas nuvarandeatt
oklar. det forsta kan pekas uttrycketavfattning För på attär

ledningsorgan entydigt lämnar for olikainte utan utrymmeär
tänkas åsyfta någottolkningar. Ordet kan ju i princip även

riksorganisations huvudstyrelse;forum vederbörandeannat än
det har dessutom form i pluralis, varfor det inteju samma

eller flera ledningsorgan I åtskil-tydligt framgår ett avses.om
liga fall tillämpningen ha utvidgats i sånämntssynes som

myndighetsforeträdare kommit ingå endast imåtto inteatt att
ellerstyrelsen dennas verkställande utskottsjälva iutan även

myndighetsföre-motsvarande. Inom flera finnsorganisationer
enbart den centrala också styrelser-trädare på nivån iinte utan

länsforbund motsvarande.for respektivena
tolkasVidare det oklart uttrycket ingå i bör så attär om

vederbörande myndighetsrepresentanter ledamöter iavses vara
de olika ledningsorganen eller placerade där med någonvara

fråga flertaletformell I organisationerstatus. synesannan om
ifrågavarandetillämpningen ha blivit den att representanter

betecknas adjungerade enbart adjungerade.ledamöter eller
Men någon egentlig distinktion fråga befogenheter,i ansvarom

hamellan de olika kategorierna ledamöter torde inteetc. av
fastställts, varför benämningen knappastden differentierade
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medför någon skillnad i sak. Med hänsyn till generella principer
for styrelseledamöters ansvarighet det för juridisktövrigtär

betydelse tillhör styrelse betecknasutan om personen som en
adjungerad, såvida det uttryckligen definieratsinte attsom

vederbörandes deltagande och gäller endast- i frågaansvar om
något delområde.visst

En oklarhet det gäller den diskuterade regelnnärannan nu
ligger i bestämningen enligt föreskrifter i organisationens
grundstadgar. Har avsikten därmed möjligen varit att ge en

frihetviss for något avseende modifiera detorganisationen iatt
kategoriska myndighetsrepresentationkravet i lednings-om

ledningsorganen Så skulle bestämmelsen eventuelltorganet
kunna tolkas. En tolkning kan gå på velatut att statenannan
ålägga i grundstadgarna vilka enligtorganisationerna juatt -

paragraf kungörelsen skall fastställasi regeringenannanen av
vilka myndigheter skallpreciseranärmare representerassom-

eller vilka centrala, regionala och lokala ledningsorgan som
skall beröras denna representation.av

Den citerade bestämmelsen sålunda flerapå oklar tillär sätt
egentliga innebörd. Ostridigtsin dock statsmakterna inteär att

enbart förbehållit sig fastställa organisationernasrätten att
grundstadgar därtill sökt förväg vadanvisning iutan ge en om
sådana skall innehållastadgar med avseende på ledningsfunk-

Stadgandetstionens sammansättning. innebörd saki attär ve-
derbörande ideella sammanslutningar åläggs beslu-i sinaatt
tande inkorporera de demo-inte själva iorgan personer som
kratisk ordning har utsett.

Om någon motsvarighet till den detta behandladei avsnitt
bestämmelsen skall finnas kvar fortsättningen krävsiäven av-

skäl frågai det berörda stad-i avsnitt 3.1.2samma som om
gandet någon form stöd i lag. Vidare har framgått attav-
regelns avfattning flera hänseenden bli entydigi måste änmera
den i kungörelsen.är

För del det visserligen rimligt statligajag attegen anser
myndigheter och regeringen har icke obetydligt in-ytterst ett
flytande verksamhet de delar be-organisationernas iöver som
kostas börstatsbidrag. Detta emellertid kunna tillgodoses påav

stadganden vilkas räckvidd sträcker sigannat sätt än genom
långt ekonomiskadet området. Det finns sålunda starkautöver
principiella för inte fortsättningsvis skall demotiv att staten ge
ifrågavarande något författningsmässigtorganisationerna åläg-
gande inkorporera myndighetsrepresentanter styrel-i sinaatt
ser.

anfördaDet gäller myndigheternas företrädareävennyss om
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skulle betecknas adjungerade styrelseledamöter. En så-som
dan specificering skulle i själva verket enligt min mening ytter-
ligare öka begreppsförvirringen. Till det tidigare framhål-som
lits otydlighet deni hittillsvarande tillämpningen kanom näm-
ligen fogas, den korrektaatt innebörden verbet adjungeraav
enligt alla tillgängliga ordböcker och uppslagsverk är att utse

tillfälligtatt ingå i visst kollektivett domstol,en person kom-
mitté Enetc.. adjungerad erhåller sålunda inte enligtperson
någon enda dessa källor särställning i övrigt till följdav en av
adjunktionen, beträffandet.ex. deltagandenärvarorätt, besluti
eller ansvarighet, förutsätts längeutan så det tillfälliga för-
ordnandet gäller medverka i arbetet på villkor desamma som
andra ledamöterna.

Min slutsats alltså detär inte helleratt beträffande styrelser-
sammansättning finns något behov lagstiftning.nas av

Det kan dock förtjäna tilläggas att organisation givetvisen
under alla förhållanden har möjlighet i styrelseatt och andra

välja in med anknytning till sådanaorgan myndig-personer
heter fackområden berörs organisationens verksamhet.vars av
Om detta sker på organisationens initiativ ocheget vederböran-
de frivilligt åtar sig ställa sinatt sakkunskapperson till för-
fogande i egenskap styrelseledamot, finns det knappast skälav

anföraatt några betänkligheter. En förutsättning dock själv-är
fallet vederbörandeatt avstår från deltaga,att jävssitua-om en
tion skulle uppstå visst ärendenär ett behandlas.

3.1.4 Vissa andra föreskrifter för organisationerna

I kungörelsens 12 och 13 §§ återfinns antal föreskrifterett under
rubriken De frivilliga försvarsorganisationernas uppgifter. Båda
dessa paragrafer inleds med orden Frivillig försvarsorganisa-
tion skall, varefter följer uppräkning olika aktiviteteren av

skall utföras. Dit hör bl.a. uppgifter isom anslutning till ut-
bildningsverksamheten åläggandetsamt för organisationerna

förslag tillatt framställning statsbidrag. I föreskriftensavge om
form stadgas här frivilligt.o.m. att försvarsorganisationen
skall bestämma sin ekonomisktöver stödjande verksamhet
och andra föreningsmässiga angelägenheter.

Genom dessa båda paragrafer kungörelseni ålägger frånman
sidastatens de ifrågavarande ideella organisationerna antalett

uppgifter i kategoriska ordalag det gälltsamma som om en
regeringen underställd myndighet. Föreskrifterna har sådan ge-
nerell innebörd och i flera fall utformadeär så, de måsteatt

medföra åligganden för organisationernaanses den artav som
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iögonenfallandesärskiltstöd lag. Somikräverprincipinumera
föreskrifter-blandbetecknasför kunnatorde det övrigt att man

bestämmaorganisationernauppgiften för överattmedtagitna
denangelägenheter justävenföreningsmässigasina omegna

organisationernasinskränkninginnebär någonregeln inte av
självbestämmande.

12§kungörelsensenligtför organisationernauppgiftenTill
s.k. B-krigsplaceringföravtal med ochtecknaatt avsvara

följandekanI övrigti avsnitt 3.1.7.återkommer jagpersonal
ochåterfinns 12istadgandenbeträffande deframhållas som

§§.13
prak-organisationernashuvudsakligenBestämmelserna rör

medel.med statligadelvis finansierasverksamhet,tiska som
gällersåvittsidafrånbefogatdärför statensDet attär man

inriktningmål och samtverksamheten preciserardelardessa av
skedockbör inteDettaövrigt.begränsningar ivillkor ochanger
ochkravstället börIregeringsförordning.förinom enramen
tillställsmedelstatligatillanslutningregleras ivillkor att

budget-försida inomfrån regeringensförfogande, dvs. ramen
samband meddel i attmyndigheternasföroch manprocessen

tillhandahålla vissa tjänster,uppdragorganisationerna attger
frågahärvid kan komma iStyrinstrumentutbildning.t.ex. som

reglerings-anslagsframställningarna,föranvisningart.ex.är
resultatuppföljningsystematisk etc.upphandlingsavtal,brev,

visstillämpade rutinertill hittillsförhållandeI upp-synes en
resultat-kravformuleringarsåvälgällerdetstramning när som
delarandralägger iönskvärd. Jagföroch sigutvärdering i av

Bl.a.detta.tillgodoseskallförslagframbetänkandedetta som
regle-författningsmässigtorde någonbakgrund härav rentmot
Slut-behövlig.verksamhet inteorganisationernasring varaav

förerfordrasheller attlagstöd intenågotsålunda,blir attsatsen
författningsbestämmelser.sådananågralegitimera

gåvorvissaFörbud emot3.1.5 mot att ta

försvarsorga-frivilligaförbud för destadgas§kungörelsens 20I
gåvamedgivande emotregeringens tanisationerna utanatt en

förpliktelse förellerkostnad sta-medförakommakan attsom
med dettaförbuduttryckligtbehållaviljaSkulle ettten. man

försvarsorganisa-frivilligadespecifikt riktatinnehåll och mot
lag-formkräva någondessautpekandettordetionerna, avav

stöd.
rättsprinciperallmännaredandetemellertidJag att avanser

organisationsig privatperson,enskildföljer ingenatt vare-
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eller företag kan hävda någon i sambandrätt att med mot--
tagandet gåva ikläda någonstaten förpliktelse. Lika litetav en
kan enskild gåvomottagare vidareutan räkna meden att staten
skall bestrida några kostnader förknippadeär med gåvan.som
Alla eventuella förbehåll detta slag saknar alltså rättsver-av
kan, försåvitt inte regeringen eller myndighet med regering-en

fullmakt i förväg fattat beslut kostnaderens att skall be-om
stridas eller förpliktelser fullföljas.

Eftersom det konstaterats här gäller generellt finns detsom
inget behov markeraatt inställningstatens i denna princip-av
fråga med särskild adress till de frivilliga försvarsorganisatio-

Det blir då heller inte nödvändigt ellernerna. lämpligtens- -lägga framatt något förslag lagstöd för gåvomottagnings-ettom
förbud.

3.1.6 Samarbetsorgan

I kungörelsens §17 stipuleras följande

För samordning de frivilliga försvarsorganisationernas verksam-av
het skall finnas samarbetsorgan enligt bestämmelser överbefäl-som
havaren meddelar efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen och
organisationerna.

Enligt ordalydelsen behöver denna bestämmelse inte nödvän-
digtvis tolkas åläggandeett för organisationerna bildasom att
eller ingå i särskiltett samarbetsorgan. En tolkningannan
skulle kunna stadgandetatt endast direktivutgör tillettvara
överbefälhavaren denne skallatt organisera sin del verk-om av
samheten på visstett Paragrafensätt. sålundaär i dennaäven
del oklart formulerad, och bestämmelsen bör därför under inga
förhållanden finnas kvar med oförändrad avfattning. Med av-
seende fråganpå behovet lagstöd förhåller det sig påom av
följande sätt.

Av motsvarande skäl redovisades i avsnitt beträf-3.1.3som
fande styrelserepresentationen skulle det med hänsyn till nuva-
rande grundlagsregler krävas lagstöd, fortsättningeniom man
skulle vilja tillämpa tolkning enligt det alternativen som

först härovan.nämns Om däremot den andra tolkningen avses,
behöver detta inte stöd lag.i

Enligt min mening skulle tvångsvis bildatett enligtorgan -det första alternativet knappast brautgöra forum förett för--
troendefullt samarbete och samråd mellan myndigheter och en-
skilda organisationer. Kontakter detta slag bör från myndig-av
heternas sida i princip medtas sådanaupp gemensamma organ
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förbestämt sigval attefterfrivilligorganisationerna egetsom
organisationersdessaharinhämtatvad jagbilda. Enligt nuva-

organisationer-påFOS tillkommitsamarbetskommittérande
0rdandramedbör dåkommittéoch dennainitiativ,egetnas

statligadeförsamarbetspartnerlämpligmycket myn-vara en
fortsättningsvis.digheterna även

lagstiftning intealltsåbehöverhär angivna synsättetMed det
myndigheternatillfrån regeringenanvisningEnaktualiseras.

existerandemedsamarbetaskalldessapågår attut gemen-som
kanfrivilligorganisationernabildats avsomorgansamma
krä-dettaförordningsstadgande,inlämpligen etttas mensom

för mittkapitel inom7ilagstöd. Jag visaringet ramenver -
stadgandesådanthurförordningstext etttillförslag omny -

formuleras.kansamrådsskyldighet

tjänstgöringsavtalmedsambandUppgifter i3.1.7

individernaenskildadeFörpliktelser för

bestämmelserantalocksåinnehåller ettFrivilligkungörelsen -
organisationsmedlemmarenskildadeavseende§§och 15i 14 -

total-itjänstgöringmyndighet vissmedavtalingått omensom
vederbörandesbl.a.reglerarbestämmelserDessaförsvaret.

och i vissarepetitionsutbildning attgenomgåskyldighet att
delendenFörpliktelserna itjänstgöring. ärfullgörasituationer

personalkategorier,andra t.ex.frågaimed demanaloga omsom
tillregleras lagicivilförsvarspliktiga, ärochvärnpliktiga men

straffsanktionera-bestämmelser intesistnämndafrånskillnad
iförbudbl.a. attfrivilligkungörelsen motstadgas iVidarede.

avtal.ingångetettsituationervissa säga upp
iuppräkningmedkonstruktionenbibehållaviljaSkulle man

för denförpliktelserovillkorligaantalförfattning ett av-aven
stöd i lag-hatviveldettabehöverpersonalen utantalsbundna

ocksånaturligtsannolikt bli attdetskulleDärvidstiftning.
för brott motstraffsanktionerinförafrågan attöverväga om

särskiltemellertid inteskulleordningsådanEnförpliktelserna.
förförutsättningarnagrundläggandemed deväl harmoniera

ideelltpåbyggerju ytterstavtalspersonalens engagemang, som
frivillighet.ochintresse

ifrågavarandedenåliggandendejagSålunda att somanser
betydelseochuppgifternastill artmed hänsynpersonalgruppen

författningpreciserade ibörsig inteunderkastamåste envara
enskilde idenåtagande frånkaraktärenstället ha ettiutan av

nödvän-det bedömasSkulleavtal.iegenskap part etthans av
motverkaskadestånd,sanktionsregler, t.ex.digt att omgenom
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tillinställa tjänst-avtal sigingångetnågon trots vägraratt
införaskan sådana regler givetvisdetta begärs,göring när som

myndig-detta efterkan tänkaavtalet. Jag migklausul i atten -
frågaiblir aktuellt åtminstoneprövningheternas närmare -

klausulersådanaI den månviktiga befattningar.särskiltom
avtalet övrigt,bindande liksom icivilrättsligtinförs blir de men
särskild författning.och bör regleras iintede behöver inte en--

kategoriindelningenhittillsvarandeDen

avtalen förifrågavarandetecknas degällande ordningEnligt nu
eller,myndighetdirekträkning antingendet allmännas av en

fri-den berördaB-avtal,tillfälliggäller tjänstgöringsåvitt av
sammanhangdettaDenna får i ut-villigorganisationen. anses

kansådant bemyndigandeförvaltningsuppgift efterföra somen
regeringsformen st.enligt 116 3lämnas

kantill föreningförvaltningsuppgift överlämnasAtt enen
lagstöd.särskiltoch kräver intesålunda beslutas regeringenav

förvaltningsuppgiftdengäller enbartSom förutsättning att som
myndighetsut-innefattaröverlämnas till organisationen inte

frivilligorganisatio-huruvidaoklartDet någon månövning. iär
B-avtalkungörelse tecknanuvarandeuppgift enligt attnernas

grundlagens mening.myndighetsutövning ibetraktaattär som
skulle därfördenna frågastatsrättslig analysEn närmare av

avtalspart förmed organisationernabehövas, systemet somom
behållas.skulleallmännas räkningdet

den hit-skäl förenligt meningEmellertid finns det min att
benämnd A-medkategoriindelningen,tillsvarande gruppen

HärförB-personal, börbenämndpersonal och överges.annanen
beteckningarna lätt kan in-ochbl.a. indelningentalar att ge

rangordning.kvalitetsmässiggrundade påtryck att envaraav
distinktio-avsikten, eftersomaldrig varitDetta har visserligen

kungörelsens 4§ harenligtde bådamellan attgruppernanen
ellerförfogande för ständigtillvederbörande stårmedgöra om

tillfällig tjänstgöring.
kon-emellertiduttrycken kanOm de båda sistnämnda man

brister isammanhangetde det aktuellai avsevärtstatera att nu
uppgift från flera de berörda organisatio-Enligtkonkretion. av

prakti-tjänstgöringsplikt imellan denkan gränsen somnerna
B-avtal iA-avtal respektiveaktuell för personal medken blir

alltidförflytande. Det torde övrigt intefallmånga varaanses
åtagandeenskilda fallet förhandlätt det påi ettavgöraatt om
tillfälligvadlångsiktigtskall betraktas termenänsom mera

tjänstgöring vid handen.ger
fördärför fortsättningsvislämplig förändringEn attär man
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avtal adekvatavarje i ordalag vilkenpreciserar utsträck-mer
tidenning i tjänstgöringen skall ha och vilka krav i övrigtsom
förknippade med den aktuella befattningen. Någon sche-ärsom

matisk kategoriindelning enligt nuvarande modell bör därvid
inte förekomma.

Statens inflytande innehållavtalensöver

Mot denna bakgrund det också rimligtsig detter att genom-
gående vederbörande totalförsvarsmyndighet ikläder sigär som
de förpliktelser och det kommer åvila ochiatt statenansvar som
med tjänstgöringsavtal ingås. Alla avtal frivil-avseendeatt ett
lig medverkan totalförsvareti bör sålunda enligt min mening
fortsättningsvis ingås mellan den enskilde och vederbörande
myndighet. Frågan huruvida den nuvarande uppgiften för orga-
nisationerna teckna B-avtal myndighetsutövning elleratt utgör

blirinte därmed betydelselös.
Någon lagstiftning behöver med här angivna utgångs-ny

punkter tillgripas förinte reglera förpliktelsernasig föratt vare
de avtalsbundna frivilliga eller ordningen för avtalens till-
komst. Däremot kan det förtjäna påpekas regeringen givet-att

denvis, i mån detta bedöms befogat, kan tillförsäkra sigvara
inflytande de enskilda avtalens innehåll särskildöver utanäven
författningsreglering. Inget hindrar ju regeringenatt t.ex.-
beträffande särskilt viktiga befattningar totalförsvareti ger-
de avtalsslutande myndigheterna instruktioner vilka all-om

krav, förbehåll måste tillgodosedda inommänna etc. som vara
för avtal för detta skall få ingås for räk-ett att statensramen

ning.
Samma härmotiv anförts för frivilligavtalen bör in-attsom

gås med ansvarig myndighet kan åberopas möjligt meden om-
styrka för den enskilde frivilliges krigsplaceringän större att-

skall myndighetsbeslut. Det självasig iavgöras tergenom ver-
ket något krigsplaceringsbesluten det nuvarandeatt isäreget

delegerats bort från myndighetssfären det gällersystemet när
den frivilliga hittills benämnts B-personal.stora grupp som

Organisationernas inflytande

Om avtalstecknandet för det allmännas del renodlas till attnu
bli myndighetsuppgiff; behöver detta andraå sidan be-inteen
tyda de frivilliga försvarsorganisationerna fråntas möjlig-att
heten till fortlöpande insyn i beståndet avtal och till sådanaav
vidareutbildnings- och rekryteringsinitiativ kan föranledassom
därav. Det ligger i vederbörande myndigheters uppenbara

hållaintresse välinformeradeorganisationerna huratt om av-
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talsbeståndet utvecklas. Organisationerna har också alla möj-
ligheter för systematiska medlemskontak-inom sinaatt ramen

tillgodoseretablera sådana deras behov i dettarutinerter som
hänseende.

Som formell markering frivilligorganisationernasaven mera
sammanhang kan lämpligen regerings-inflytande i detta iman

föreskriva myndighet, avtal tecknasförordningen innanatt en
få vederbörandes kompetens bekräf-med måstevissen person,

förslag kapitel tilltad den berörda organisationen. Mitt i 7 nyav
innehåller klausul.förordningstext sådanen

Uppgifter för landsting och kommuner3.1.8

antyds utredningsdirektivenSom nämndes ii avsnitt 3.1.1 även
uppgifter frå-möjligheten landstingens och kommunernas iatt

totalförsvaret skulle be-de frivilliga kunnainsatserna iga om
tänk-höva konfirmeras lagstiftning. Sedan jag övervägtgenom

till detbara för detta har kommit fram inte inommotiv jag att
för uppdrag finns anledning föreslå någramitt att sär-ramen

ellerskilda lagbestämmelser för kommunernaspreciseraatt
frivilligas medverkanlandstingens åligganden vad gäller i to-

följande förhållanden.talförsvaret. För denna ståndpunkt talar
den gällande frivil-Till börja med kan konstateras attatt nu

konkreta arbetsupp-ligkungörelsen särskilt utpekar någrainte
eller kommunernas verk-gifter för landstingensinom ramen

frivilliga. innehållersamhet, avsedda utföras Däremotatt av
kungörelsen §§ föreskrifter ledningsan-i och Vissa10 11 om

myndigheterna, stadgandenför de regionala statligasvar m.m.
föreskrifterdär landsting och kommuner Dessaäven nämns.

uppfattasskulle med mycket vid tolkning möjligen kunna så,en
detta sammanhang velat ålägga de kommunalaistatenatt

vad åvilar demspecielltinstanserna ett utöveransvar som-
för-beträffande den frivilligaenligt andra författningar just-

frågavarande paragraferna har följan-svarsverksamheten. De i
de lydelse

leder den frivilligacivilbefälhavare§ Militärbefälhavare och10
Militärbefäl-verksamhetsområde.försvarsverksamheten sittinom

förandra berörda myndigheterockså samråd medhavare isvarar
frivilligadenoch civila delarnasamordning mellan de militära av

militärområdet.försvarsverksamheten inom
läns-lantbruksnämnden,samråd medLänsstyrelse leder§ i11

frivil-denoch kommunernaarbetsnämnden, landstingskommunen
verksamhetsområde.försvarsverksamheten sittliga inom

militärkom-Gotlandsoch chefen förFörsvarsområdesbefälhavare
civila delarnamilitära ochför samordning mellan demando svarar

försvarsområdetden frivilliga försvarsverksamheten inom re-av
spektive militärkommandot.
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Det torde dock dessa bådainte paragrafer formuleradesnärens
ha funnits någon avsikt dem tilldela kommuner ochatt genom
landsting specifika åliggandennågra med avseende på frivillig-
verksamheten sådant alla förhål-de underutöver ansvar som
landen hade den aktuellabära. För frågan det emeller-att ärnu
tid vikt ha i minnet de förändringarstörre att storaänav som

efter fråga kommunernas och landstingens1970 iägt rum om
uppgifter försvarssammanhang allmänti sett.

Sedan de båda citerade paragraferna frivillig-år 1970 in itogs
kungörelsen har sålunda bl.a. års och försvarsbe-1982 1987 års
slut lett till genomgripande förändring kommunernasen av

totalförsvaret. En central faktor civilförsvars-i ärengagemang
verksamhetens lokala anknytning tillskapandetsamtnya av en
hemskyddsorganisation. I det sistnämnda försvarsbeslutet be-
tonades dessutom grundläggandeansvarsprincipenatt är av
betydelse det civila försvaret. Dennainom princip innebär att
den har för verksamhet fredi också har ansvaretsom ansvar en
för densamma krig, den skall förekommai då. Med ettom
sådant följer fredstid måste planera för huriattansvar man
verksamheten skall kunna bedrivas krig ochi måsteatt man
vidta vissa andra beredskapsförberedelser, exempelvis utbild-

ochning övning.
Riksdagsbeslutet våren ledningen de civila delar-1985 om av

totalförsvaret innebar också kommunstyrelsen frånattna av
den juli blev högsta civila totalförsvarsmyndighet1986 på1
lokal med uppgift till tillnivå samverkan kommeratt attse en
stånd med övriga totalförsvarsmyndigheter kommunensinom
område. Denna uppgift innebär dock inte någon för kom-rätt
munstyrelsen exempelvis meddela direktiv till statligaatt myn-
digheter kommunen.inom

Under de haråren omfattande beredskapsplan-senaste en
läggning genomförts kommunerna. Dessutom bedrivsi en om-
fattande utbildnings- och övningsverksamhet.

Kommunernas viktiga roll totalförsvaret har alltså kraftigti
befästs och fördjupats de årens reformarbete.senastegenom
Lagstiftningen har ändrats och kompletterats samband här-i

Sålundamed. har både lagen kommunal bered-096463 om
skap och civilforsvarslagen kraftigt omarbetats och1960741
utvidgats, varefter de utgivits i omtryck 19841027 resp.
19841026.

Härtill omfattandekommer utredningsarbete deninomatt ett
s.k. CFL-utredningen mellan åren och ledde fram till1985 1989
förslag sistnämnda ytterligare komplettering ochår om en re-
formering lagstiftningen rörande den civila delen total-av av
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försvaret. Förslaget innebär lagi civilt försvaratt man en ny om
skall allasamla övergripande bestämmelser inom detta område
och ytterligare klarlägga ansvarsförhållanden det gäl-närm.m.
ler såväl centrala och regionala statliga myndigheter lands-som

ochting primärkommuner.
I CFL-utredningens lagförslag betonas sålunda såvälatt stat-

liga myndigheter, kommuner, kyrkliga kommuner och landsting
företag ochorganisationer, enskilda skall samverka motsom en

hotbild både i fredstid och under krigsforhållanden.gemensam
Regeringen får möjlighet flexibelt och på tidigareatt, etten
stadium det råder krigsfara Sverige,i höja beredskapenutan att
såväl för statliga myndigheter för kommuner, landsting ochsom
enskilda.

Vidare kan enligt lagförslaget lägger fast detnämnas att man
Överstyrelsen för civil beredskap har frågoriansvar som om

ledning och samordning de civila beredskapsförberedelserna.av
Dessutom detpreciseras civilbefalhavaren och läns-ansvar som
styrelsen kommunen, landstinget, stiftsstyrelsen och densamt
kyrkliga kommunen har for nödvändiga beredskapsförbe-att
redelser genomförs. Såvitt gäller den kommunala blirnivån
kommunstyrelsens samlade i dessa frågor författnings-ansvar
reglerat. Enligt förslaget skall också lagen förai in vissaman
bemyndiganden under skärpt och högsta beredskapsom ger
civilbefälhavaren och länsstyrelsen meddela de före-rätt att
skrifter behövs för ledningen och samordningen detsom av
civila försvaret.

CFL-utredningens forslag har remissbehandlats, och f.n. for-
bereder Försvarsdepartementetinom propositionman en grun-
dad på utrednings- och remissmaterialet. Som framgår detav
föregående finns det emellertid redan dagslägeti och obe--
roende vilken slutlig utformning den väntade lagenav nya
kommer få lagbestämmelser tämligen färskt datumatt av som-
ålägger kommuner och landsting preciserade uppgifter och mot-
svarande inom den civila delen totalförsvaret. I denansvar av
mån den enskilda kommunen det enskilda landstinget väljer

for funktionervissa anlita frivilliga krafteratt begränsar detta
givetvis kommunensinte landstingets och det innebäransvar,
inte heller lagt någon nytillkommandeatt arbetsuppgiftstaten
på vederbörande kommunala myndigheter. De lednings-, sam-
ordnings- och tillsynsfunktioner frågai befolk-t.ex.som om
ningsskydd och räddningstjänst och på sjukvårdens område åvi-
lar vissa statliga myndigheter kan med andra ord helt for-
fattningsenligt kommuner och landstingutövas gentemot även
beträffande de delar verksamheten där frivilliga krafter itasav
anspråk.
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aktualise-överflödigtföljaktligenbedömer det attJag nusom
kommunaltavseendelagbestämmelsernågra t.ex. an-nyara

kommunaltellertotalförsvaretfrivilligas iför engagemangsvar
myndigheter,sådana statligalydnadsförhållande gentemot som

ledningsuppgiftzerförfattningsenligaför sinainom av-ramen
för dehar övergripandeocksåseende totalförsvaret ett ansvar

medverkan detta.frivilligas i

Sammanfattande kommentar3.1.9

stöddiskuterats vilken månhar i3.1.2 3.1.7 ettI avsnitten -
föreskrifter,sådanaerforderligt i frågalagstiftning är omgenom

tydligt finns angivnaeller mindreoch restriktionerkrav som mer
har detfrivilligkungörelsen. I avsnitt 3.1.8gällandedeni nu

kommuner-för landstingens ochbehovet lagstödeventuella av
slutsat-frivilligverksamheten berörts. Minauppgifter inomnas

lagstiftningsärskildgenomgående någongår påut attser, som
grundas flera fall på jagiaktualiseras mig, attbehöverinte av

materiella inne-nuvarande regelverketsdetförordar ändringar i
Ändringarna moderna-tillanpassninghåll. i princip ettutgör en

och denförhållandet mellangällerdet statensynsätt närre
från elleravstårkonkretinnebärenskilde. De att manmera

veder-uttryckta styrningenformden författningensminskar i av
medlemmar.från derasoch insatsernabörande organisationer

ställ-självständigamarkering organisationernasEn sådan av
balanserastankegångskall enligt min attformelltning sett av

del verk-denstånd frågakommer till istyrsystem avomnya
redan dettastatsmedel. har iJagbekostassamheten avsom

och kom-för sådanaprinciperkapitel vissa styrsystemangett
Sådanaochkapitel 5 6.utveckla detta iatt närmaremer

tyd-visserligen sinakräveroch uppföljningssystemplanerings-
myndigheternagällerdessa ingår såvittliga riktlinjer, sommen

därmedoch behöver intereguljära budgetprocessenled deni
delorganisationernasFörförfattningsreglering.specifiknågon

beställarkravsidan formriktlinjerna å andra ikonkretiseras av
totalförsvarsmyndigheterolikakontakter medlöpandevid de

obe-egenskapdeltar ifortsättningsvisorganisationdär varje av
specificerade tjänster.och leverantörroende part av

förordningFrågan3.2 om en ny
nuvarande frivil-denkapitel innebäranförts dettai attDet som

grundlig omarbet-förföremålbehöver bliligkungörelsen en
frivil-förordningtill utformningförslagMittning. omnyav en
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lig fdrsvarsverksamhet skall dock redovisasinte redan här. Med
hänsyn till regelsystemet bl.a. bör omfattaatt sådana frågor

behandlas de följandei kapitlen återges för-närmare tresom
fattningsförslaget först efter dessa i kapitel
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tillStatsbidrag4

frivilligorganisationerna

Nuvarande4.1 system

kungörelse åligger det frivilligorganisationernagällandeEnligt
statsbidrag. I kungörelsentill framställningforslagatt omavge
ÖB,Överbefálhavaren Arbetsmarknadssty-vidarestadgas att

ÖverstyrelsenSRV, forräddningsverkAMS, Statensrelsen
ÖCB berörda myndigheter inommed fleracivil beredskap to-

område sigoch sittskall inomtalförsvaret yttra övervar en --
förefallerförordningstexten rim-tolkningförslagen. Den somav

statliga myndigheter-likt defrivilligorganisationernalig attär
statsmedel tilltilldelningförslagskall inge sina rege-om avna

Försvarsdepartementet.ringen,
utvecklats riktning inne-Emellertid ha ipraxis en somsynes

ÖB glida regeringensdet kommit ibär i attnärmaste överatt
anslagsframställningarna från de organisa-roll adressatsom av

anslagförsvarshuvudtitelnsstatsbidrag härrör fråntioner vars
ÖBmed resultatetregleringsbrevF enligt 1992 årsF att14 7

anslagsframställning redovisarför sin ettinom egenramen
till frivil-medelstilldelningenförslag rörandebearbetat samlat

total-den militära deleninomliga forsvarsorganisationer av
kungörelsen stadgarstället förförsvaret i att avgesom --

Handläggningenäskanden.yttrande organisationernas äröver
totalförsvaretsgäller de avsnittdensamma detprincipi när av
AMS ochdel för vilka bidragen administrerascivila somav

enligt årsforsvarshuvudtitelns anslag I H 19924frånutgår
det däremotarbetskraft. Näranslagspostenregleringsbrev 2

befolkningsskyddanslaggäller anslagsposten inom1 samma
hand-disponeras SRVochoch räddningstjänst synessom av

till den kan utläsasansluta sigläggningen något närmare som
anslagsframställ-Organisationernaskungörelsetexten. egnaav

fall tillsålunda detta invidarebefordras i extensoningar rege-
myndighetens fram-bilagor tillvisserligen endastringen som-

bearbetad form.ursprungsförslagen återges iställning vilkeni
det materialutläsadet gårDet kan också inte attattnoteras av
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tillställs vilken roll deregeringen övriga kungörelsenisom
åberopade totalförsvarsmyndigheterna spelar i samband med

frivilligorganisationernas medelsbehov redovisas.att
finnsDet naturligtvis flera rimliga skäl såsom behovet av

inbördes samordning de 22 organisationernas bidragsbehovav
ÖBtill utvecklingen gått den riktningen.i angivna hänvisaratt

dettai sammanhang till enligtsitt förordningenansvar
verksamheten försvarsmakten,1983276 inom delprogram-om

Frivilliga försvarsorganisationer ibid., bilaga vilket bl.a.1met
ÖBinnebär skall utarbeta underlag för beslutatt avväg-om

ningen inom och lämna förslag till den produktionprogrammet
myndighet skall bedrivavarje inom §.18programmetsom

AMS för del anför skäl budgetprocedurensin att styrssom av
den samordning frivillig försvarsverksamhet skerav som av
ÖCB för dessinom programplaneansvar enligt förord-ramen

ledningningen 1986294 och samordning totalförsva-inomom
budgetförordningencivila del, för1989924 totalförsvaretrets

gällandeoch budgethandbok försvarsdepartementet.utgiven av
Samtidigt bör denna procedur minskar regering-notera attman

reella möjlighet bedöma kostnadseffektiviteten inomattens
olika verksamheten och självständigt priori-att göragrenar av
teringar. I detta sammanhang kan Riksrevisions-attnämnas
verket vid uppföljningRRV den frivilliga försvarsverk-en av

ÖBsamhet erhåller bidrag från bl.a. pekat bristerpå vissasom
avseende kostnadsredovisningen och därmed möjligheterna att
analysera genomförd verksamhet. RRV dnr K1990-10-16, 107

frivilligorganisationernasOch90, 2. synvinkel inne-setts. ur
bär rådande praxis beroendeställning myndigheternavisavien

ÖBsärskilt AMSoch mindre väl medrimmar densom- -
ställning kungörelsende i fristående subjekt medges som upp-
gift totalförsvaret ochtjäna bedriva försvarsupplysningatt samt
rekrytering och utbildning frivillig personal uppgiftav en som-
de inbjuds bedriva samrådi med myndigheterna, inteatt genom
dem.

Min slutsats och därmed utgångspunkt för den följande fram-
ställningen för fördelning statligt stöd tillatt systemetär av
frivilligorganisationerna behov förändringar delsiär av som
förbättrar möjligheterna bedöma och vidareutveckla kost-att
nadseffektiviteten den verksamhet de erhålleri statsbidrag för,
dels ekonomiska planeringorganisationernas störreger egen en
frihet kombination med ökati på det kungörel-sättansvar som

anvisar. Att kungörelsen därutöver nuvarande formi sinsen
innehåller formuleringar medför alltför starka begräns-som

verksamhetningar organisationernas och regelsystemetattav
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behandlas på platssåledes delar behöver ändras ii vissa annan
enligtbetänkandet, kap. En ytterligare fördel min3. vore me-

kunde stärkareformerat bidragssystem dessutomning ettom
riksdag det gäller mål- ochfrån ochregeringengagemanget när

frivilligverksamheten de politis-prioriteringsfrågor såinom att
klarare kundeka bedömningar på någotinstansernas sättett
inriktning likavälbli vägledande för verksamheten, för dess

statsunderstödda omfattning.desssom

Utgångspunkter för4.2 ett nytt system

Mål- och resultatstyrning4.2.1

den statliga förvaltningenSedan antal år genomgårett en om-
minskad regelstyrning och ökadvandlingsprocess innebärsom

Jfr riksdagens beslut enligtmål- och resultatstyrning. prop.
tillämpade form innebärFiU rskr. I sin198788150, 30, 394.
beslut verkställighetpolitiken från tilldet på sinatt vägnya
och förformuleras önskade mål anvisadei termer ramarav

detgenomförande. Erfarenheterna tillämpningenmålens avav
med resultatstyrningendet svåra intevisarsystemet attnya

mål, operationalisera dessa respektiveendast formuleraattär
måluppfyllelse resultat. Stora svårigheter ocksåochmäta synes

roller resultatstyrningen bygger på,ligga i finna deatt nya som
leva till dem. Det kanförstå dessa roller attatt samt upp vara en

rollinnehavarnaganska lång vuxit in i sinainnanprocess nya
riksdag och skallroller. Statskontoret När regering199021

med resultat.styra
resultatstyrning myndigheterna inne-Förändringen mot av

långtgående beslutsdelegering ocksåbär å sidan inomena en
förvaltningen uppgifter och problem skall lösas på, eller nära-

där de föreligger och andra utvärderings-den nivå å den en-
för säkerställaförvissa decentralisering sig att uppsattaatt om

förverkligats och avsedda resultat. Den bakomlig-målen givit
målformule-gande filosofin utvärderingen kan denattär genom
önskadepolitiska få uppfattning, detrande nivån attmanen om

den uppdragstagande myndigheten skulle åstadkomma höll en
och beslutsdelegering-avsedd kvalitet sitt pris. Genomvärtvar

möjligheterna tilltill, respektive inom, myndigheterna antasen
därmedförbättrad kostnadsmedvetenhet öka och störreen en

Utvärde-effektivitet verkställandeprocessen kunna vinnas.i
ringsforfarandet följer detta med den enskildain igenom myn-

ledningssystem verksledningen kandighetens så mot-att göra
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svarande resultatkontroll på sin nivå politikerna förutsättssom
kunna på sin.göra

Med exempliñering från försvarsmakten kan vi märkat.ex.
ÖBhur denna styrñlosofi till ledningsorganisation iomsatt en

vilken krigsförbandschefvarje har entydigt för sinett ansvar
verksamhet, dvs. uppdraget producera krigsforband. Pro-att
duktionen inom försvarsmakten uppdrag ochstyrs utgörgenom

sammanhängande kedja aktiviteter i sigen av som rymmer
Planering och budgetering-
Genomförande-

ÖverbefalhavarensUppföljning och värdering. riktlinjer för-
försvarsmaktens ledning fred. FörLedi 1990, 20s.

ÖB vidare åt det rollspelutrymme attger resonera om som
uppdragsstyrningen innebär Ett uppdrag fastställs ef-i regel

dialog mellan uppdragsgivaren och uppdragsmottagaren.ter en
Uppdraget skall endast innehålla de handlingsregler ound-som
gängligen krävs. Vid dialogen skall uppdragsgivare och upp-
dragsmottagare enighetuppnå uppdragets innehåll, dvsom
uppgifter, och handlingsregler. Uppdraget skall därmedresurser
betraktas överenskommelse mellan uppdragsgivarensom en
och uppdragsmottagaren. ibid.

Uppdragsstyrning4.2.2 och resultatmätning

Den budgetprocessen betonar således det gäller myndig-närnya
heternas arbete uppdragsdelegering uppdragen lämnasnär att-
utföras längre eller ned i organisationen och uppdrags-ut -
styrning uppdragen lämnas till aktörer utanför dennär egna-
organisationen. Igen med exemplifiering från försvarsmak-en

ÖBvill jag fästa uppmärksamheten på det underlag lämna-ten
ÖBde inför försvarsbeslut1992 års Huvuddokument, 92 där

utgångspunkterna för hur styrningen försvarsmakten börinom
utformas redovisas. Bl.a. beskrivs hur uppdragsstyrning deav
s.k. myndigheterna huvudprogram böri 5 ut-gemensamma
formas

De för utvecklingen myndigheter stödmyn-gemensammaav
ÖBdigheter väsentligaste ställningstagandena från kan sam-

manfattas på följande sätt
Huvudprogrammen med uppdrag verksamheten vid1-4 styr-
stödmyndigheterna. För programövergripande verksamhet

styrningen överbefalhavaren.utövas av
Uppdragen utformas dialog mellan uppdragsgivarna ochi-
stödmyndigheterna.
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I uppdragen preciseras uppgifter, och handlingsreg-resurser-
ler.
Ekonomiska skall följa uppdragen.resurser-
Användningen uppdragsstyrning oberoende stöd-ärav av om-
myndigheternas verksamhet konkurrensutsatt ellerär ej.
Uppragsstyrningen innebär uppdragsgivaren entydigtatt-
har för vadansvaret att skall producerasavgöra medansom
uppdragsmottagaren inom för eventuella handlings-ramen
regler har det fulla för hur produktionenansvaret genom-
förs. ibid. 100.s.

ÖBsRegeringen anslöt tillsig redovisade utvecklingarbete
Prop. 199192102, 132.s.

I förlängningen perspektivet uppsdragsstyrning-delege-av
ring finner vi i beställarekundupp-termerresonemang av
dragsgivare och utförareleverantöruppdragstagare detnär
gäller inblandade aktörer intraprenad och entreprenadsamt

det gäller upphandlings-relationernanär mellan aktörerna.
Dessa itermer utsträckning lånade frånär stor näringslivet och
det finns naturligtvis anledning använda dem medatt viss di-

och försiktighet förvaltningssammanhang.stans i Se Rolands-
G Att förändra verksamhetens inriktning kultur-son, av en-

fråga. En studie kulturella hinder inom några försvars-av av
maktens stödmyndigheter vid övergång till affärsliknande
verksamhet. Stockholms universitet och Försvarets förvalt-
ningshögskola 1992 Emellertid och med bruk lånad termav en
kan ÖBvi deti anfördasäga att exemplet från utspelar sigovan
uppdragsgivandet och -mottagandet främst på intraprenad,
dvs mellan aktörer inom och organisation, försvars-en samma
makten.

Den budgetprocessen betonar också resultatuppföljning.nya
Resultaten de genomförda uppdragen måste kunna mätasav
värderas för budgetprocessen skallatt fungera fullt Resultat-ut.
mätningen har visat blisig något knäckfråga inte minstav en

bakgrund resultatmot sällan låteratt sig operationaliseras iav
enkla mätbara Detta gällertermer. framför allt utfördanär
uppdrag kvalitativa resultat. Man har därvid söktavses ge
tackla mätproblematiken olika indikatoreratt på kvali-genom

konstruerastet vilka i sin eventuellt kan redovisastur kvanti-
Setativt. Statskontorett.ex. 199024, Att eller intemäta mäta

resultat erfarenheter från myndigheter och näringsliv. För--
fattarnas slutsats bl. alla slags verksamheterär att kana.
bedömas med resultatmått det finnasmåsteatt krav-men en
ställare uppdragsgivaren avseende resultatmått samt att re-
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Jagmyndighetskulturen.bli delsultatmåtten måste äraven
kvali-frivilligverksamheten innehåller mångamedveten attom

kommer krävavarför resultatfrågornainslagtativa att om-
begrundande.sorgsfullt och kreativt

nyligensammanhang regeringenJag vill dettai attnämna
stöd till ideella organi-särskild utredareförordnat statensaven

svåröverskådligt bi-uppdragsationer att ettär anpassavars
resultatorienterade budget-mål- ochtill dendragssystem nya

uppföljning ochläggs påtyngdpunktenså att merprocessen
metoder fordärvid ta fram olikaUtredaren skallutvärdering.

verksam-föreningsdrivendet gällerresultatmåttlämpliga när
het. Dir.199281, 3.s.

statsbidragFördelning4.3 enav -
principdiskussion

ändamålsen-följande föraskall detJag i ett resonemang om en
frivilliga för-statsbidrag till denfördelningprocedur förlig av
den riks-samklang medochsvarsverksamheten iär avsom

ochmål, ekonomiskabeslutade styrningendagen ramargenom
föreller ambitionsnivånUtgångspunkternaresultat.krav på -

diskuteraframställningenkommande ett systemden attär-
förbättrad kostnadsef-åstadkommadet möjligt attgör ensom

uppföljningadekvatunderlättabidragssystemet,fektivitet i en
verksamhetfinansieradestatligtfrivilligorganisationernasav

möjliggöraför denna ochövergripande målende ettgentemot
samhällsorganende politiskt ansvarigafrånökat engagemang

frivilligverksamheten.bekostade delenstatsmedelför den avav
planet tydligareprincipielladetpåSamtidigt bör systemet --

ställning for-självständiga iorganisationernaskunna markera
avslutningsviskommer ocksåJag atthållande till staten. reso-

detinförande styrsyste-konsekvenserna ett nyaavavnera om
övergångsstöd.behoveti ettmet termer avav

Produktionsuppdragsstyming4.3.1

erbjuderfrivilligorganisationerna statenEn viktig tjänst ärsom
totalförsvaretsfrivilliga ingå iutbildningrekrytering och attav

bud-modernaIrespektive civila krigsorganisation.militära
be-frivilligorganisationernakan ärattgettermer sägaman

produktionsuppdrag åt totalförsvaret.genomföraredda vissaatt
medtotalförsvaretmyndigheter inomvissaOch omvänt, att

krigsorganisatio-förband och enheter förproducerauppgift att
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inklusive befolkningsskydd och räddningstjänst kris,i harnen,
möjligheter köpa vissaatt rekryterings- och utbildningstjäns-

från frivilligrörelsen.ter Myndigheterna blir med andra ord
uppdragsgivare och organisationerna uppdragsmottagare. Legi-
timiteten för denna upphandling har givits myndigheterna av
regeringen kungörelseni och i de praktiska möjligheterna ge-

ekonomiska specificeras i de årliga reglerings-nom ramar som
breven.

En väsentlig del det statliga stöd till frivilligorganisatio-av
idag utgår enligt den anslagsframställningsprocedurnerna som

beskrivits deti ovanstående täcka kostnaderattsom avser som
organisationerna har i samband med rekryterings- och utbild-
ningstjänster. Utbildningen syftar till tillgodose behovatt när
det gäller totalförsvarets personalförsörjning såväl kvantita--
tivt kvalitativt. Det förefaller rimligt påståattsom att en mer
renodlad upphandling från myndigheternas sida här före-attär
dra. Genom offerter eller kostnadsförslag utarbetade frivil-av
ligorganisationernaleverantörerna beställd utbildning blirav
kostnaderna tydliga och möjliga jämföra medatt andra typer av
kostnader i myndigheternas totala produktionsuppdrag. Offert-
metoden dessutom organisationerna full kontrollger över ut-
bildningskostnaderna vilket kan öka derasantas möjligheter

hålla dessaatt nere.
En upphandlingsmodell denna skulletyp in-nämntsav som

nebära relationen mellanatt frivilligorganisationerna och total-
försvarsmyndigheterna skulle omvandlas till mellanen upp-
dragsmottagare och uppdragsgivare. Den oklarhet i relationer-

nuvarande anslagsprocedur medger försvinner därmed.na som
Jag härmed det förhållande jag redovisat i detavser som ovan-
stående nämligen det inte fullt gåratt ut att vilken rollavgöra
de kungörelseni uppräknande myndigheterna har spelat när
det gäller förslag till äskande statsbidrag till frivilligorgani-av
sationerna. För den diskussionennärmare och förslagenav om
fördelningen statliga medel till upphandling utbildnings-av av
tjänster hänvisas till kapitel 5.

4.3.2 Fördelning statligt stöd efter ansökanav

En väsentlig tjänst frivilligorganisationerna erbjuder sta-som
och för vilkenten det utgår statsbidrag det i kungörel-är som

§3 benämns försvarsupplysning. Frivilligrörelsen bestårsens
med andra ord människor på fritidsin och ekono-utanav som
misk ersättning bidrar till kunskap landetsatt totalförsvarom
sprids till så många medborgare möjligt. Denna verksam-som
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den motiverar attstatsmakternavärdefull attbedöms såhet av
ÖBocksåFörsvarsupplysning tasutbetalas.statsbidrag upp av

bud-föranslagsframställningenverksamhet iprioriteradsom
försvarsorganisationernafrivilligaavseende de199394getåret

totalförsvaret.delenmilitäradeninom av
frivilligut-aspektdeltill vissFörsvarsupplysning är aven

undervisningsmomen-ingående ettbildningen som avex. som
deninkluderad idärmed betraktasoch kankursiten somen

Mendiskuterats.produktionsuppdragsverksamhet nysssom
såsommycketså annatförsvarsupplysningkandärutöver vara
rekry-upplysnings-,medlemsinformation,föreningarnasdel av

dvs.kampanjeropinionsbildandeutåtriktade,fl.terings- m. -
naturligtlika attdetför vilka inteföreningsaktiviteter är se en

uppdragsgi-produktionsansvarigtotalförsvarsmyndighet som
deberedningförformannorlundaDetta motiverar avenvare.

denupplysningsverksamhetentill änbidragenstatliga ovan
formEnuppdragsñnansiering.stödförantydda formen genom

efterstatsbidrag ettutbetalningmöjligsig är an-ter avsom
sökerfrivilligorganisationernadvs.sökningsförfarande, att

försvarsupplysnings-olikagenomförandemedel förstatliga av
tillförslagenochdiskussionendenFörprojekt. närmare om-

hän-försvarsupplysningstjänstertillstödstatligtfördelning av
kapiteltill 6.visas

nivånpolitiskadenochFrivilligrörelsen4.3.3

utveck-deninnebärkapitel redovisatdettaitidigareSom jag
tillstödstatligtfördelningengällerdetskettling när avsom

ÖBs, SocialstyrelsensAMSs,viafrivilligorganisationerna
politiskadenÖCBs anslagsframställningar attSRVsochSoS,

måni vissprioriteringarreellamöjligheter att göranivåns
frivilligrörel-ochförsvarspolitikenmellanDialogenreducerats.
frivilligrörel-mellantillutvecklatsstyckenlångahar i ensen

för-meningminenligtharDettamyndighetsnivån.ochsen
iaktöreroberoende to-ställningorganisationernassvagat som
visskan motiverasinvilket i turtjänsttalförsvarets en

kontaktvägar.ocharbetssättgällerdetförändring när
möjlig inomblirförändringsådanvidareJag att enmenar

fördelningen stat-gällervadprincipiellaför den avsynramen
detjag iverksamhetenfrivilligastöd för denligt ovan-som

frivil-förmålenriksdagochRegeringstående diskuterat. anger
beslutenpolitiskaDetotalförsvaret.medverkan iligrörelsens

totalförsvars-tillregleringsbreveniregeringenkodifieras av
enligtuppdragenverkställerMyndigheternamyndigheterna.
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ochformulera rekryterings-bl.regleringsbreven attgenom a.
rollenIfrivilligorganisationerna.utbildningsuppdrag till som

uppdragutbildning påochrekryteringleverantörer av enav
underordningliggertotalförsvarsmyndighet inget moment av

Organisa-myndigheten.den beställandeberoendeeller visavi
ochkostnadsförslaguppdrag, skriver etttionen ettaccepterar
tillbidragOrganisationensgenomför uppdraget på eget ansvar.

civilarespektivekrigsförbands-myndigheternasde ansvariga
resultatredo-myndigheternasförsvarsproduktion blir tydlig i

sökandeI rollenoch riksdag.till regeringvisningar avsom
försvarsupplysningutåtriktadmedel för bedriva ärstatliga att

förutfallet ochansökan ansvaretdet kvaliteten i avgörsom
Ifråga.ientydigt på organisationenkvalitet vilaransökans

resulta-riksdag redovisasochtill regeringåterrapporteringen
redovisningdennaansökningsförfarande ochdettaten avav

försvarsupplys-tillbidragfrivilligorganisationernasframgår
landet.till medborgarna iningen

Övergångsstöd4.3.4

uppdragsstyr-tillövergångendiskussionprincipiellaMin om
utbild-ochrekryterings-frivilligorganisationernasning av

förresursernaanslagsmedleninnebärningsverksamhet att
total-uppdragsgivarnatillförasverksamheten kommer att -

frivilligor-överföras tilldärefterförförsvarsmyndigheterna att
uppdrag. Dennautfördaförersättningganisationerna nyasom

inledningsviskantill organisationernaintäktsflödemetod for
budgettekniskomställningsproblem bl. natur.medföra a. av-

omställningstidvissockså anledningfinns attDet att anta en
förrollerde systemetkrävas innankommer att upp-somnya

naturliga såkännsinövade och attinnebärdragsstyrning är
Jfr 4.2.1tillfredsställande.dialogen kan fungera ovan

skalluppdragsstyrningtillambition övergångenMin attär
frivilligverksamhetdenmedgervillkorske under attkunna som

devillkorsådantEttblir lidande. attidag ärfinns intesom
säkerställa vissmöjlighet attaktuella organisationerna enges

de rekryterings-utvecklavilken de kanfrånmateriell basnivå
riktakommermyndigheterna attutbildningsuppdragoch som

statsbidragmöjlighetsådan attEtt ärdem. attsättmot ge en
ändamål dvs.övergångstid för dettabegränsadunderutgår en -

deingå inombörStatsbidragetgaranterad basnivå. ramaren
betalasochtotalförsvarsproduktionenförriksdagen anvisatsom

frivilligorganisationernaaktuelladedirekt tillregeringenut av
uppdragsrelationendenutvecklingenstöraför inteatt nyaav
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mellan och myndighet.organisation Bidraget bör betraktas som
forskotterad förersättning vissa over-head-kostnader för pla-en

och genomförande konkretanering rekryterings- och utbild-av
ningsuppdrag och det bör relaterat till storleken på devara
statsbidrag budgetåret fore utgått till respektivenärmastsom

for frivillig försvarsverksamhet.organisation En lämplig rela-
talartion Flera skäl for den bl.a.20%. procentsatsen,synes vara

erfarenheterna från andra utbildningsorganisationer där man
skiljer mellan fasta och medel for20% rörliga verk-resurser
samhetens finansiering. Se använda resul-Attrapportenex.
tatmått med resultat Statskontoret Eftersom be-199232gott
loppet främst betrakta förskott kan det räknasär att ettsom av
från kostnadsersättningen for de uppdrag sedan genomförs.som

Statsbidraget bör utbetalas under deövergångsvis närmaste
budgetåren och utvärdering det bör ske efter år.tre treen av
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Utbildningsverksamheten5

Utbildningsuppdraget5.1

Utbildningen frivilligområdetpå konstaterades i ut-är, som
redningsdirektiven bilaga och illustrerats den2 isom ovan
övergripande redovisningen de olika frivilligorganisationer-om

kap. olika omfattande. Den omfattande det2.6, på isätt ärna
den anspråk delen de statliga medel ställsiatt tar större av som

till förfogande tabell liksomorganisationernas tabellbilagan
den omfattande i antalet deltagare i ut-mätt termerär av
bildning under verksamhetsår producerat antalrespektiveett

också kon-utbildningsdagar tabell tabellbilagan. Jag har
spridd deutbildningsverksamheten ojämntstaterat att överär

medlem-aktuella den främst omfattarorganisationerna så att
de s.k. avtalsslutande befalsutbildande organisatio-i ochmar
En särställning den kategorininom intarnerna. reserv-senare

Åoñicersforbunden med frivilligutbildning.så ingengott som
andra frivil-sidan dessa särställning sammanhangetintar ien
ligorganisationer också det de sammanslutningari att är av
individer därmedanställda försvarsmakten ochärsom av om-
fattas kompetensutvecklingspro-sin arbetsgivares reguljäraav
gram.

Beskrivning5.2

hur de frivilliga for-Enligt direktiven skall bl.a. beskrivajag
utbildningsverksamhet isvarsorganisationernas stort är orga-

mellanavseende ansvarsfördelningen organisa-niserad med på
myndighet. härför inledningsvisoch Låt migtioner ta ett av-

§kungörelsensfråga. I 5vad kungörelsen i dennaistamp säger
frivilliga for-samråd med dedet myndighet skall iheter att

befalsutbildningleda frivilligsvarsorganisationerna bl.a.
utbildninganordnautbildningA- och B-personals samtsamt

medverkan organisationer-frivillig personal underannan avav
försvarsorganisa-na. kungörelsens bl.a. frivilligI §12 attsägs
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skall medverka vid sådanmed myndigheternation i samråd
ledes myndighetutbildning frivillig personal samtsom avav

personal icke anordnasutbildning frivilligleda sådan somav
myndighet.av

författningensemantiskt perspektiv kanUr noteras attett
använder olikautbildningsverksamhetenmed avseende på tre

skallrespektive frivilligorganisationenuttryck myndigheten
utbild-anordna eller medverka vid vissleda,antingen

uttrycket lägre graddet sistnämndaning. Att anger av an-en
detdäremot oklartoch väl givetär synesengagemang mensvar

hänseenden har åsyftats med degradskillnad dessanågon iom
fall di-formuleringarna och i så varibåda andra alternativa

stinktionen består.
kungörelsen någonockså inteDet kan noteras att ger an-
för planeringen utbildningenhosvisning ansvaret avom vem
författningen detta framstårskall ligga. Att ingenting isägs om

brist.som en
regelverket förinledande kommentarerJag vill med dessa om

fasta uppmärksamheten denfrivilligutbildningen på mate-att
beskriva kartlägga rimligtvis kommerhar uppdragria jag i att

mångfaldigt Eftersom kungörelsengestalta sig påatt ett sätt.
avseendeeller entydigt normgivandesjälvklartinte är ansvars-

olika vilkaförhållandena kan finna flerasig mönsterväntaman
verksamhetsområdena ochtill de olikahänförbarai sin tur är

total-respektive myndighetstraditionerna inomorganisations-
kommande skall således läsasförsvaret. Den presentationen

hur det faktiskt inteförsök till beskrivning ut;ett seravsom en
vilken utsträckning de olika aktö-läsas bedömning iavsom en

bestämmelser.lever till kungörelsensrerna upp

frivilligutbildningrespektive civilMilitär5.2.1

frivilligorganisationer finnsutbildningstunga åI enagruppen
uppgifter detförbereder medlemmar för inomsida de sinasom

förbereder för civilamilitära försvaret och den andra deå som
Däremellan finns kategori organisatio-beredskapsuppgifter. en

det civilasåväl det militärahar uppdrag mot somsomner
Sveri-finner Riksförbundetförsvaret. I den första kategorin vi

Centralförbundet för befalsutbildningLottakårer SLK,ges
Flygvapenför-riksförbund SVKRF,CFB, Sjövärnskåremas

Flygfaltsingenjörsför-riksförbund FVRF, ocheningarnas
Civilförsvarsförbundandra SverigesFIFF, deneningarna i

Frivil-riksförbund FAK,SCF, Frivilliga automobilkåremas
denSBS iliga flygkåren FFK och Svenska blå stjärnan samt
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tredje slutligen Svenska brukshundklubben SBK, Sveriges
Kvinnliga bilkårers riksförbund SKBR, Frivilliga radioorgani-

FRO, Frivilligasationen motorcykelkårernas riksförbund
FMCK och Svenska röda korset SRK.

Tabell Uppgifter utbildningsvolym5.1 om

Orga- Antal utbildningsdagar för uppgifter199091 inom
totalförsvaretsnisation
Militära del Civila del Både och

SLK 49 400
CFB 47 800
SVKRF 14 200
FIFF 1 500
FVRF 11 500
SCF 50 000
FAK 11 700
FFK 500
SBS 4 900
SBK 1400
SKBR 20 200
FRO 12 600
FMCK 21 500
SRK 29 800
Summa 124400 67 100 85 200 276 700

Tabellen utbildningsvolymen for denvisar militära delenatt av
totalförsvaret den dominerande. Tar dessutom hänsyn tillviär

del den utbildning bedrivs inomatt storen av som gruppen
Både och militära försvarsuppgifter blir dominan-vetter mot

större.änsen

Ungdomsutbildning

De uppgifter utbildningsvolym redovisats tabelleniom som
5.1 innehåller frågai flera organisationer också s.k.om ung-
domsutbildning. Huvuddelen de organisationernaupptagnaav
har något detta Förslag. några ungdoms-ärengagemang av
verksamheten förlagd till fristående ungdomsförbund. I denett

dennamån Organisationsform tillämpas ligger ungdomsverk-
samheten helt utanför min redovisning. För några organisa-av
tionerna ungdomsutbildningen inom den organisatio-är egna

betydande.nen
Tabell Uppgifter5.2 ungdomsutbildningom

Organisation Andel bidragsmedel 199091 föranväntsav som ung-
domsutbildning

SVKRF 44%
CFB 25%
FMCK 24%
FVRF 12%
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utbild-denprincipiellt frånskiljer sigUngdomsutbildningen
följande i så måttoredovisa det avsnittetkommer ining jag att

den militärarelaterad till uppgifter idirektden inteatt är
fyllerDencivila beredskapsorganisationen.krigs- respektive

sprida försvarsin-verktyg förfunktionemellertid sin attettsom
itill kommandeformation och motivera vuxetett engagemang

studerar informationen ivitotalförsvaret. Dessutom, ta-när-
be-Entabell minnetinformationen i 5.2 ibör habell vi5.1

för SVRF,utbildningsdagar angivnadel detydande ärsomav
ungdo-utbildninginnebär såledesFMCK och FVRFCFB, av

mar.

instruktörsutbildningvidare- ochGrund-,5.2.2

tillsyftar naturligtvisbedrivsutbildning attDen göra orga-som
den mi-för uppgifter inomanvändbaranisationsmedlemmarna

beredskapsor-civilarespektive denlitära krigsorganisationen
med delssåledesUtbildningsbehoven varierarganisationen.

medlemmarnas förkunskaper.delsuppgifternas art,
utgångs-gällermilitära organisationenSer till denvi som en

allmän militärgrundläggandeskall hade frivilligapunkt att en
Överbefälhavaren innehålletfastställt ihar ett ut-utbildning.

denundervisning,omfattande drygt timmarsbildningspaket 50
Påfrivilliga AMU-Friv..utbildningen förallmänmilitäras.k.

fastlagdArbetsmarknadsstyrelsenmotsvarande finnssätt en av
avtalspersonalfrivilligförsvarsutbildning förplan för allmän

omfattande 30del AFU-Friv.civilatotalförsvaretsinom ca
utbildningspaketet iMedan detundervisning.timmars senare

förbe-finnssamtliga undantagaktuellt förprincip är som--
delen totalförsvaret,den civilauppgifter inomreder för ärsig av

sak-militära försvaretdetaktuellt for dem inomdet förra som
förutbildning inomgrundläggande militär värn-ramennar

väl dennaNärframför allt kvinnorna.dvs.pliktsutbildningen,
utbildning försäkerställd vidtargrundläggande kompetens är

beredskapsuppgifter.respektivekrigsbefattningarkonkreta
präglas dentill budsstårutbildningsvägarDe olika avsom

de fri-vilkenberedskapsorganisation icivilarespektivekrigs-
påberedskapsutbildningen byggercivilaskall ingå. Denvilliga

svåröverskådligarelativtdecentraliserade ochfredssamhällets
utbildningdet militära försvaretsmedanoch rutinerresurser

för-militäraråder förförhållandenspecifikapå debygger som
kaderorganisatio-fredstid verkanderedanoch den iband i krig

förvånandedärför inteoch Det attutbildning övning.för ärnen
frivilligautvecklade för inomfinnsde utbildningssystem som
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den militära delen innehållsrika vad både grund-är mer avser
utbildningar och olika vidare- eller kompletteringsutbildningan
Förutom utbildning for olika uppgifter krigsorganisationeni
finns således också utbildning for befattningar olikapå befalsni-
vâer. Dessa erbjuds endastinte medlemmar CFB,inom jag tän-
ker särskilt på FBU-föreningarna, också medlemmar inomutan

SLK och SKBR. Utbildningarna dent.ex. på civila sidan inne-
håller också grundkurser och vidareutbildningskurser men en-
dast i undantagsfall kurser ledarskap elleri befalsforing efter-

det finns relativt få befalsbefattningar för frivilliga denisom
civila beredskapsorganisationen. Gemensamt for den utbildning

anordnas, det gällersig militära eller civila försvars-som vare
uppgifter, kursinnehållet fastställt eller godkäntär att är av
någon totalforsvarsmyndighet.

För säkerställa rekryteringen lärarkrafter blandatt ävenav
de frivilliga finns utbud olika instruktörsutbildningar.ett av
Även värdet instruktörer de leden hålls högt inomom av ur egna
samtliga organisationer och myndigheter så varierarav som-
kommer framgå nedan utnyttjandet dem mellan deatt av-
olika organisationerna.

Utbildningsanordnare5.2.3

Det grundläggande deni mån det inom total-mönstret attär
försvaret finns relevanta utbildningsresurser de forutnyttjas
frivilligutbildningen. Detta innebär bl.a. deni ordi-att personer

personalennarie inom devissa olika totalforsvarsmyndig-av
heterna förväntas fullgöra uppgifter också inom totalförsvarets
frivilligverksamhet. Jfr kapitel frivilligförmånerna. När9 om
det gäller det militära försvaret handlar det myndigheterom

i grunden utbildningsorganisationer. Här det detiär ärsom
alltid detså for utbildningarnaoperativanärmaste att ansvaret

vilar på personal har sin yrkeshemvist försvarsmakten.isom
Regeln den frivilligutbildning medverkar planerasatt iär man

till vardags har arbetsuppgiftersina för-iav personer som
svarsområdesbefálhavarnas motsv. avdelningar for hemvärns-
och frivilligfrågor. Jag har också det finnsnoterat att eta-en
blerad tradition samverkan med frivilligorganisatio-vissaav av

vilken ofta kommer till uttryck det förutomi attnerna en
yrkesmilitär kurschef dessutom finns instruktörsutbil-som en
dad frivilligmedlem biträdande kurschef. börDet dock note-som

det också bedrivs utbildning främst för civila försvars-attras -
uppgifter for vilken organisationsmedlemmar fungerar som-
kurschefer. Eftersom det inom det militära försvaret finns kom-
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deandrautbildning ocksåoch materiel för i änämnenpetens
förarutbildning,SKBR förmilitära dettautnyttjas t.ex.rent av

FMCK förfordon ochFAK for med militäraövning mo-avav
skärs neddenna kompetenstorcykelutbildning. I framtiden, när

vilket bedömer troligtde militära Förbanden jagi motsom-
ökadfår utbildningen ibakgrund års försvarsbeslut1992av -

genomföras ordning.omfattning i annan
försvaret bildengäller den civila delenNär det är enav

rädd-myndighetssidan visserligen StatensHär finns påannan.
fyra räddningsskolor det saknasningsverk med sina enmen

utbildningstradition. Där-motsvarighet till försvarsmaktens
utbildningtradition ickestatligfinns här någotemot avav en

individeroch skydd egendom ochavseende Självskydd t.ex.av
BrandförsvarsföreningenSCF, SRK och Svenska samtinom un-

hemskyddet.SCF avseende Därutöverder år inom ut-senare
utsträck-FAK och i vissåkeriernyttjas privatat.ex. ävenav -

Över huvudfordonstrafik.för medSKBR övningning tungav -
del utbildningendet gällervill påståjag storatttaget när en av

totalförsvaretdelen måsteoch den civilaövningen inom storav
kompetens, privatalit ställas till tillgången på privat resurser
infrastruktur.och frivilligorganisationernas egen

lokala kurserCentrala och5.2.4

frivilligutbildningenbetydande delDet intryckmitt attär aven
tillcentrala kurser förlagdaskerför det militära försvaret i
tillFBU ochägda och drivnakursgårdar, utsträckningi stor av
vidfrivilligskolan Halmstadioch flottiljer, t.ex.regementen

Marinkommando syd, ividlottaskolan Karlskrona at-F14, i
defjällnatur ochskärgårds- ochområden atttraktiva ärt.ex. --

respektivebegränsat antalåret tillspridda ettöver sommar-
tvekaninnebärKursgårdsförläggningvinterveckor. ettutan pe-

värdegeografi itid ochvärde och lokaliseringen idagogiskt ett
såväl elevertill frivillig insatsbör motiverasig somavsom

etablerad infrastrukturvärdeockså ilärare. Jag kan ettse en
ochvidmakthållandeskolmiljöer förellerutbildningsställenav

frivilliganda.utbildningsverksamhet ochgodutveckling av en
flerafrivilliga frånkursplats kanVid och t.ex. orga-sammaen

och organisa-samtidigt bådeutbildas inisationer gemensamma
ochtvekanfrämjar integrationtionsspecifika kurser. Detta utan

ocksåMen jagolika frivilligorganisationer.mellan sersamsyn
kompletterasutbildningsverksamheten måstecentraladenatt

direktenskilda individernautbildning de iochmed övning av
vilkethemvärnet,krigsplacering, itill derasanslutning t.ex.
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dennaskullbalansens börockså sker. För typattnämnas av-
under åretsomfattningsker betydandeutbildningsverksamhet i

för-till militäraofta lokaliseradoch denolika veckoslut är
såvälbetingelser avseendeläggningar under mate-sparsamma

extrastimulans.geografiskriell som
sidan harden civila inteFrivilligutbildningen på mot-en

kurser. Visserligencentrala, rikstäckandesvarande betoning av
utbildning djur-SBS för ilantbruksskolornautnyttjas t.ex. av

den civilaSKBRs utbildning förhuvuddelenskötsel och avm.m.,
utbildnings-till denSercentrala kurser. visidan sker i största

verksamhetsidéhelavilar förbundetshär, SCF, såanordnaren
till deskallutbildningenpåoch utbildningsstrategi att anpassas

hemskyddsom-de miljöer vilkaråder lokalt i iförhållanden som
Ocksådecentraliserat.därmed bedrivasbuden skall verka och

och anordnas länsvisdecentraliseratutbildning skerFAKs av
utbildningsbehovmed dekårer enlighetförbundets olika i som

AMS samordnat.ochlänsarbetsnämnderna angivit

Kompetensflöden5.2.5

kompetensutvecklingochbl.a. kunskaps-Utbildning innebär
utbildningNär det gälleroch individer.för både verksamhet av

totalförsvaret tycker jag miguppgifterfrivilliga för inom ur-
flöden finner menings-rörelser eller jagdistinktaskilja två som

Å för deninnebär utbildningensidanredovisa.fulla att ena
och kompe-militär kunskaptotalförsvaretdelenmilitära attav

deantal medborgare utanförbetydandetillförs etttens ut egna
Å andra sidakompetensutflöde. denprofessionella leden sy-

innebäradelen totalförsvaretcivilautbildningen för den avnes
utvecklatotalförsvaret. Genomtillförscivil kompetens attatt
skyddbilkörning,såsomunderhålla civila kompetenseroch av

total-tillförsradiokunskaper,djur och egendom, m. m.person,
kompetensinflö-saknardetförsvaret kompetens annarssom

aspekter påkompetensflödena kan ocksåbäggede. De ses som
väckauppdragtraditionella ettfrivilligorganisationernas att

försvarsfrågorsprida informationförsvarsintresse,allmänt om
Genomtotalförsvaretinställning tilloch förankra positiven

kom-ochförsvarsinformationkompetensutflödet sprids genom
totalförsvarsinställning iförankras positivpetensinflödet en

verksamhet.civilfredstida,vad ärsom annars
betraktandevidnaturligen infinner sigreflektionEn avsom
försvarsmaktenriktningbeskrivna kompetensflödenasde attär

civila kompe-de olikatillvaraeventuellt skulle att tagynnas av
med krigsorgani-för sig in ifrivilliga personalendentenser som
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sationen och vice det gäller det civila försvaret. I detnärversa
Överbefälhavarensammanhanget vill jag i doku-att sittnämna

1991-06-20 Inriktning den frivilliga verksamhetenment av
återger Chefen för han bl.a.armén möjlighetennär attsäger att

avtalspersonalensutnyttja civila kompetens skall tillvaratas.
Vidare kan SCF hemskyddsutbildningsinnämnas att genom
faktiskt också medverkar till visst kompetensutflöde t.ex. ge-

till civila människor föraatt kunskaperstora utnom grupper
hur skyddsmasker används och fungerar.om

Uppföljning och5.3 utvärdering

Som tidigare konstaterats tillfaller huvuddelen beloppenav som
enligt regleringsbrev kan disponeras för frivilligverksamheten
de utbildningstunga organisationerna. Budgetproceduren här-
för finns beskriven i kungörelsen där det bl.a. stadgas frivil-att
ligorganisationerna skall förslag till framställningavge om
statsbidrag vilka berörda myndigheter skall sig.över yttra-
Något krav på redovisning användningen tilldeladeav av resur-

i uppnådda resultat stadgas Dettatermer inte. ärser av en- -
procedur har blivit otidsenlig i ljuset den mål- och resul-som av
tatorienterade budgetprocess under implementering iärsom nu
statsförvaltningen. Att de principerna också underär ut-nya
veckling frivilligverksamheteninom kan utläsas i års1992t.ex.
regleringsbrev från Försvarsdepartementet där det stadgast.ex.

antalet rekryterade kvinnor med avtal skallatt redovisas vid
budgetåretutgången 199293 ibid. 56 respektive an-av s.

talet rekryterade och utbildade hemskyddsombud skall redovi-
vid utgången budgetåret 199293 antalet fri-samt attsas av

villiga erhållit repetitionsutbildning skall redovisas sår-som
skilt ibid. 70.s.

I mitt uppdrag ingår enligt direktiven det fortsattaatt pröva
behovet medel för frivilligverksamheten och föreslå lämp-av en
lig fördelning mellan organisationerna och myndigheterna med
hänsyn till deras respektive uppgifter. Min uppfattning är att
denna uppgift löses införandet mål- och resultat-ettgenom av
orienterat Principerna och bakomi dettastyrsystem. styr-nya

har jag utvecklat tidigarei kapitel kap.system ett 4.närmare
Det således bakgrund det principellaär mot resonemangetav

härjag diskuterar olika möjligheter följa och redovi-attsom upp
resultaten rekryterings- och utbildningsverksamheten.sa av

Mitt perspektiv med andra ord statsmakterna framtideniattär
riksdagsbeslut och regleringsbrev kommer målattgenom ange
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och för frivilligorganisationernas medverkan totalför-iramar
personalförsöijning och de myndigheternaansvarigasvarets att

kommer verkställa bl.a.dessa inriktning ochatt attgenom ange
behov ersättning lägga lämpliga rekryterings- ochsamt mot ut
utbildningsuppdrag till berörda Möjligaorganisationer. mått
och metoder för hur utförda utbildningsuppdrag skall redovisas
och värderas kommer därför behandlas här.att

Externt och5.3.1 internt synsätt

Ett utbildningsuppdrag kan formuleras beställning, t.ex.som en
från försvarsmyndighet till organisation, rekrytera ochatten en
grundutbilda respektive vidareutbildaöva antalvisst in-ett
divider. I beställningen självklartingår angivande vilkaett av
kunskaper och färdigheter utbildningen respektive övningen
skall förmedla och vidmakthålla. Beställaren befinner sig utan-
för utbildningsprocessen och därmed bärare detär externaav

Hur utbildningen sedan läggs vilken pedagogiksynsättet. upp,
används för harden åtagit utbildnings-sigsom ansvarar som

uppdraget. Den åtar sig utbildningsuppdraget anlägger detsom
utbildningeninterna Att resultatet be-synsättet. motsvararav

ställarens önskemål denne, dvs. värderas externt; att ut-avgör
bildningen har god kvalitet utbildaren för, dvs. avgörsansvarar
internt. Jag vill med denna distinktion klara rollfördel-ut en
ning mellan beställare och uppdragstagare, avsikteninte med

skott mellan dem till hinder för inter-att sätta vattentätaupp
aktion och samverkan för skilda och bådautan att ärange -
viktiga vilkaansvarsområden verksamhetens resultatinom-
och kvalitet skall kunna säkerställas.

Låt mig med två exempel illustrera denna distinktion genom
anknyta till de s.k. AMU-Friv.- AFU-Friv.-utbildning-att resp.

ÖBbåda fallenI finns det dokument fastställtettarna. av
respektive AMS i vilket utbildningens grunder, mål, omfattning
och genomförande Till dokumentet finns fogatocksåanges. en
utförlig utbildningsplan och särskild detaljplan vilken detien

hur undervisningstimmevarje skall disponeras. Här taranges
med andra ord den centrala myndigheten förett ut-ansvar
bildningens både och kvalitet. Och eftersominterna detexterna

finnsinte någon central uppföljning undervisningsprocessenav
vid varje utbildningstillfälle kan denpåstå internaattman
kvalitetssäkringen helt saknas. Som kontrast kan studie-ett
häfte Så blir hemskyddsombudjag utarbetat Sverigesav
Civilförsvarsförbund tjäna. Häftet pedagogiskt genomarbetatär

förbundet självt har utbildningsansvaret,åtagit sig ochav som
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användning utbildningendet godkänt myndigheterna för iär av
rollfördelningen tydlighemskyddsombuden. I detta fall ärav

för undervisningens kva-utkrävaoch det möjligt attgör ansvar
SCF, liksomutbildningsuppdraget,litet den åtagit sigsomav

hemskyddsombud den myndighetför produkten av somansvar
utbildningshäftet.godkänthar

och uppdragsmottagareUppdragsgivare5.3.2

renodlat pådiskuteratI det föregående har jag synsättett mer
frivilligut-uppföljning och utvärderingför respektive avansvar

bärarna dehar framgått måstebildningen. Därav att avman se
naturligtvis samverkandeoberoendebåda synsätten mensom -

villoch uppdragsmottagare. Jaguppdragsgivareparter nu-
tillämpa sådant perspektivvad det skulle innebära ettattpröva

och de traditionerden frivilligutbildning bedrivs idagpå som -
den vilar på.

utbildningsverksamheten organisationer-När presenteras av
fast-regel utbildningsplanensjälva redovisar de att ärsomna

godkänd myndigheter. Iställd myndighet respektive är avav en
detta kunna tolkasbeställar utförarperspektiv skulleett som-

utbildningsplanenimyndigheten sittatt engagemanggenom
för utbildningvad dettalar för organisationen öns-är manom

till de aktuel-utbildningsmål och färdighetskrav relationkar i-
respektive beredskapsorganisationenla uppgifterna i krigs- -

sedanikläder beställarroll. Detdvs. myndigheten sigatt ären
uppgift bästa och efterfrivilligorganisationens påatt sätt egen

beställdaförmåga leverera den tjänsten.
frivilligutbild-ovanstående karaktäristikenJag har deni av

detdelen totalförsvaret redovisatför den militäraningen attav
utbild-utsträckning försvarsmaktensövervägandei är egen

kurslitteratur, lokaler ochlärare,ningorganisation annan ma--
samtidigt har erfarit organi-teriel utnyttjas. Men jag attsom-

delansvar för hur undervisning-fråga kännersationerna i ett
deltargenomförsläggs hur utbildningen samt att manen upp,

både planerings- och utförandefaser. In-utbildningensaktivt i
ansvarsfördelningen mellansamarbetenebär detta att upp-nu

föroch till skadaoch blir suddigtdragsgivare ut-mottagare
utbildningsprocessen Principellet jag intevärdering attserav

fallet. har åtagit sigskulle behöva Den organisationså somvara
hur det skallutbildningsuppdrag väljer på egetett ansvar ge-

yrkesmilitärerväljer använda signomföras. Om att somavman
känner och harvälja demlärarekursledare så bör som manman

myndighetschefmilitärförtroende för, lärareinte t.ex.som en
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har beordrat. Det också mitt intryck så sker betydandeiär att
omfattning.

Också denpå civila sidan professionella utbildnings-utnyttjas
anordnare här olika skäl hänvisad tilläven ärom man av mer
intern, ideell instruktörskompetens och utbildningsre-privata

Jag kan inte frånsvuritorganisationerna sigattsurser. se an-
för utbildningens kvalitet kraftersvaret anlitats.när externa

T.ex. anlitas lantbruksskolorna SBS liksom enskilda lant-av
gårdar för ochövning repetitionsutbildning. FAK anlitar idag
både försvarsmakten och arbetsmarknadsutbildningen för sin

enskildautbildningsverksamhet åkerier för ochövningsamt
repetition. FAK emellertid bedömningen i fram-gör att man
tiden alltmer måste förlita sig på instruktörer i takt medegna

Försvarsmaktens och arbetsmarknadsutbildningensatt resurser
minskar. SCF tidigare färdi med byggaär nämnts attsom upp

utbildningsorganisation med bl.a. utbildningschefen egen en
inom länsförbundvarje och utbildade instruktörer.egna

Resultat5.4

Jag har tidigare talat skilda ansvarsområden för beställarenom
respektive utföraren utbildningstjänster. Tillspetsat kanav

beställaren betalar för utförda dvs.säga att tjänster,man ge-
nomförda utbildningar; han betalar förinte verksamheten utan
för dess resultat. Utföraren andraå sidan får betalt för sin tjänst

kunna kvalitet.visa den har Resultatmätningenatt attgenom
jag tidigare redovisat strategiskt viktigtär inslag denett isom

budgetprocessen och den har blivit något knäckfråga inya av en
tillämpning.processens

5.4.1 Kvantitativa mått

Ett resultatmått blir naturligt antal genomförda utbild-nog
ningar olikainom kurserområden relation till dei olika ut-
bildningsuppdragen. Detta innebär bl.a. utföraren måsteatt
kunna lämna kvantitativa uppgifter utbildningsprocessen,om
såsom antalet utbildade förhållande tilli planerat antal,t.ex.
kostnader utbildad Här finns möjligheter draetc. att nyttaper

de erfarenheter hittills orts den förekommandeav som av
återredovisningen tilldelade medel till de bidragsgivandeav
myndigheterna.

Andra indikatorer på utbildningsverksamhetens resultat kan
beställarperspektivett antalet tecknade avtal efter full-ur vara
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stocken utbildade organisations-respektiveord utbildning av
självablir då myndigheternaUppgiftslämnarnamedlemmar.

avseende uppgifterförekommande fall organisationerna,isamt
aktuell ochharmedlemmar i organisationenantalet ensomom

områden.olikaanvändbar kompetensnivå inomomedelbart

Kvalitetssäkring5.4.2

utbild-kunna lita påbeställare utbildning måsteEn attav
harOckså de utbildningsansvarigagod kvalitet.hållerningen
vidkvalitet. Jag harsäkerställa verksamhetensbehov attav

erfarit kvalitets-del frivilligutbildningarbesök vidmina atten
prioriterade de utbildningsansvarigahögtfrågorna samtär av

kvalitetsfrågornafor säkerställaolika metoderhar attatt man
lärarmö-regelbundnaunder utbildningprocessen, t.ex. genom

utbildning-eleverna eftergenomfördakursvärderingarten, av
utvarderingskonferenser någon el-ochslut och planerings-ens

finns härunder verksamhetsår. Detler några gånger ett an-
utvecklingenpågående pedagogiskadenledning att nämna -
for Härtrupputbildningenduglighetsmodellen inom armén.-
användaskvalitetsmål skallklartdet alldeles ut attsägs som

klarläggahjälpmedel formodellenstyrmedel och attettatt är
utbildningindividuell utbildning,vidkvaliteter och kravnivåer

Duglighets-skolorvidvid och kompani arménsinom samt
kvalitets-Ytterligareformodellen, Chefen 1988.armén en

vidläggasäkringsmetod utnyttjas storattär omsorg re-som
kursinnehållet fåtillfor relationelever i ettkryteringen attav

viktigt slådetmöjligt. Jag finnerurval attså bra att ärsom
be-uppfattningoch mindessa aktiviteter attvakt är enom

förutsättabör kunnautbildningstjänster attställare o. m.av
kva-åt den internatid ochuppdragsmottagaren ägnar resurser

litetssäkringen.
utvecklaanledningdet finns systemetockså attJag atttror

kan medföranaturligtvisdetfor kvalitetssäkring även enom-
olikautbildningskostnaderna. Fleraökning ärviss vägarav

granskaslåter utbildningenEn externamöjliga. attär avman
utbildning iliknandemed erfarenhetexperter, t.ex. avpersoner

låta expertut-sammanhang. En attannat ärett enannan
bedrivs olikautbildningarjämföra liknandevärderare avsom

forskarelätSå SRV nyligen gjortanordare. har t.ex. när man en
självskydds-utvärdering deKarlstadvid högskolan i göra aven

Brand-respektive SvenskaSCFs, SRKsbedrivskurser isom
följakanYtterligareforsvarsforeningens regi. attväg varaen

verksamheten, iden avseddautbildningen inyttanupp av
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krigsforbandsövningar, hemskyddsövningar I dettam. m. sam-
manhang kan det gällernämnas att bedömanär frivilligasatt
duglighet krigsuppgifteri viss erfarenhet bör kunna hämtas
från det inom försvarsmakten befintliga medsystemet trupp-
slagsvisa inspektörer.

Innan lämnarjag frågan utbildningsverksamhetens kvali-om
vill förjag tydlighetenstet skull påpeka utbildningatt ettär

medel för tillföra individeratt kunskaper. Nyförvärvadenya
kunskaper måste det visar all erfarenhet underhållas för att- -
inte glömmas bort. En metod härför de utbildadeär att med viss
regelbundenhet så kunskapernaövas att kommer till använd-
ning och därmed aktualiseras. En metod kun-attärannan
skaperna underhålls via återkommande repetitionskurser. Kon-
sekvensen det sagda viktig kvalitetsaspektär att iav ut-en
bildningsprocessen utbildningen följsär att och därmedupp
hålls aktuell. I konkreta kan dettatermer innebära be-att
ställaren utbildningen myndigheten påtar sig förettav ansvar

återkommandeatt övningar krigsförbandsövning-t.ex.genom -
hålla kunskaperna aktuella. Det kan också innebäraar att-

utbildningsanordnaren frivilligorganisationen påtar sig ett
för vidmakthållandeett de utbildades kompetensansvar av

inom för den upphandlade utbildningstjänstenramen ett an--
nödvändigt de fallär i där det inom totalförsvarsmyn-svar som

digheterna inte finns någon specifik repetitionsutbildning. En
kombination de antydda naturligtvisvägarna ocksåär möj-av
lig.

5.5 Uppdrags- och resultatstyrning av
utbildningsverksamheten

Chefen för CA hararmén inlett försöksverksamhet till-en
med SKBR avseende utbildning bilkårister.sammans För-av

söket, skall utvärderas CA, går på CA harut ställtsom attav
medel till förfogande för central och regional utbildning bil-av
kårister vid I12Fo17 verksamhetsåret 199293. SKBR har i sin

lämnattur uppdrag till chefenett för I 12F017 genomföraatt
utbildningen enligt villkor specificerats SKBR. Jag villsom av
självfallet inte föregripa CAs utvärdering detta försökav men
jag det härnämner exempel påett beställaratt utför-som -
arkonceptet har kommit till användning för reglera utbild-att
ningsrelationen mellan ansvarig totalförsvarsmyndighet ochen

frivilligorganisation. I det följande skall jag redovisaen något
konsekvenserna frivilligutbildningenatt genomförsav enligtav
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mottaganderespektiveuppdragsgivandeför somde principer
utveckla.söktharjag

ansvarsfördelningKlarare

föränd-bliutbildningsverksamheten väntaskanvilketPå sätt
tvåpartsrelationerreglerasentydigtdenrad genomnär -mer

regle-med denjämförtuppdragsgivare-uppdragsmottagare -
vikungörelsen Sergällandeuttryck denitillkommerring som

respektivemyndigheternasformuleringarkungörelsenstill om
utbildningenavseendeuppgifterfrivilligorganisationernas av

oklarheterdelde§§och 12personal 5 omfrivillig rymmer en
skulleuppdragsrelationuttaladansvarsforhållandena som en

specifice-uppdragsrelationiJag attundanröja.kunna enmenar
färdigheterochkunskaperutbildningvilkenmyndighetenrar -

frivilligorganisatio-ochbehovharfrivilligpersonal han avav- ochvilketpå sättfor att,uppdragetsigåtar ansvararsomnen
forhandlingsfrihetHärvid skapasgenomförs.utbildningenvar

begränsasåledes inteskalluppdragsgivaren upp-båda parter
ochbestämmaattdetaljstyra t.ex. vardragsmottagaren genom
kanDäremotgenomföras.skallutbildningenvilkamed resurser
vill-materiel påochundervisningslokalerlärare,erbjudahan

ocheventuelltfinneruppdragstagaren ac-gynnsammakor som
iintvingassidan inteandraskall åUppdragsgivarencepterar.

påhar ut-hande kravtillleverinterelation uppsomen
kvalitet.bildningens

finansieringEffektivare

forförutsättningarandraocksåskaparUppdragsrelationen
skallkungörelsegällandeEnligtfinansiering.verksamhetens

framställan stats-tillforslagfrivilligorganisationerna omavge
ochmyndigheter,berördasamtligavilka§ varbidrag 13 över

frivil-placerarDetta§.sig 7skallområde, yttrasittinomen
ordningadministrativkonstitutionelliligorganisationerna en

degråzon,isidoordnade, änblirdetde i närmaste enså omatt
förefallerprocedurenfrånBortsett attmyndigheterna.statliga

myndigheternaoch forfrivilligafor deresurskrävandeonödigt -
organisationernadeninnebär attyttrandenskall avgesom -

någotlagstiftning,särskildomgärdas sombehövaskulle av en
I mittforfattningsreglering.kap. 3avvisattidigarejag om
frivil-medel foräskarmyndigheternadetperspektiv är som

till lämp-uppdragdenläggasyfte utligutbildningen i att som
målenbeslutarStatsmakternafrivilligorganisationer. omliga

verkställermyndigheternaochverksamhetenforoch ramarna
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lägga utbildningsuppdrag. Det verkställandeatt utgenom m0-
sker naturligtvis dialogi upphandlingsdialogmentet med de

frivilliga försvarsorganisationerna.

Bättre ekonomistyrning

Jag vill anslutningi till ñnansieringsfrågan också dengöra
kommentaren beställar utförarperspektivet kan medverkaatt -
till klarhet det gäller destörre olika myndigheternas rollnär
visavi organisationernas utbildningsuppdrag. Idag erhåller t.ex.
FAK årligt statsbidrag från AMS miljoner kronorett för4om ca
utbildning förare fordon. Som jag tidigaretunga nämntav av
sker denna utbildning i utsträckning med stöd militärastor av

ÖB-fordon försvarsmakten enligt den s.k.resurser, m. m. som
AMS överenskommelsen skall bestrida kostnaderna för. Kon-
kret innebär detta FAK-kårvarje skall genomföraatt sinnär
utbildning måste den förhandla med den lokale försvarsområ-
desbefälhavaren Fobef. få tillgång till bilar, lokalerattom m

Fobef. å sida harsin dennaprioritera utgift relation tilliattm.
andra relaterade till hans egentliga uppgift, dvs. denärsom
krigsförbandsproduktion han för, med det resultatetansvarar

FAK-önskemålen ofta hamnar relativtatt lågt. Situationen vore
naturligtvis dessa utbildningskostnaderen annan om vore ex-
plicit beräknade och del AMS utbildningbidrag till FAK.t.ex.av
Dels blir kostnaderna för tjänsten fordonsstöd synliga enligt
FAKs beräkning det sig idag miljoner kronor4röregen om ca

år, dels skulle den kunna upphandlas FAK hos Fobef. iper av
stället för resurssvinn och därmed inverkaatt utgöra ett men-
ligt på dennes produktionsuppdrag, dels skulle det pris som
Fobef. begär kunna jämföras med eventuell leverantörs.annan
Att andra leverantörer detta slag bistånd framgent blirav av
aktuella slutsats drarjag försvarsbeslut1992 årsär etten av om
smalare och vassare militärt försvar vilket den s.k. fredsbe-i
manningen minskas.

Jag vill med ytterligare exempel visa hur beställar utför-ett -
arperspektivet kan medverka till kostnaderna föratt göra ut-
bildningsverksamheten synliga och jämförbaradärmedmer -
mellan utbildningsuppdrag. personalolika När militär utnytt-
jas lärare och kursledare de frivilligorganisatio-ersättssom av

fråga enlighet med gäller för instruktioneri i de reglernen som
emellertidinom frivillig forsvarsutbildning. I realiteten detär

frivillige uppdrag med fullså den yrkesmilitären utför sittatt
lön från hemmamyndighet tjänstledig löneavdrag.sin utan
Detta dold kostnad redovisas frivilligbudgeteninte iär en som
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förbandsverk-ordinariedenheller kommeroch intesom resurs
blikankostnadockså antastill godo. Detsamheten är somen

fredsbeman-minskademed dentaktbära ialltmer atttung
dendenFobef., dvs.ansträngde utöverhårtDenningen. som
harfredsbemanningförbandetskommande neddragningen av

lärarkrafter frånefterfrågan påområde därförband isitt ett
ogilla dennakan förväntasstark,frivilligorganisationerna är

arbetskraft hanbetalt för denhan däremotKansituation. ta
naturligtvis situationenförändrasförfogandeställer till sam-

Efter-förbättras.klartekonomiredovisningssystemettidigt som
totalförsvaretsutbildningsverksamhetden vetter motsomsom

sådan redo-medförgratisresursdennadelar saknarcivila en
menings-blir möjligtdetvisningsreform dessutom att göraatt

frivil-och de militäracivilamellan dekostnadsjämförelserfulla
ligutbildningarna.

Ökad kostnadseffektivitet

förmöjlighetertillerbjuder sistUppdragsrelationen upp-en
mellanväljakrigsförbandschef, attattdragsgivare, t.ex. en

frivil-anlitaochutbildningövningproducera attsjälv viss en
frivilligorganisationenfall kan valetIligorganisation. vissa av

kvalitets-kostnadseffektivitets-såvälmotiverat somavvara
underomfattningminskningen ipåskäl. Jag tänker t.ex. senare

krigsförbandsövningarinlederbefálsveckornatid de s.k. somav
befalsövningar ifrivilligakompletterasoch alltmer avsom

FBUs regi.

avnämarperspektivTydligare

förförutsättningarvidare godaskaparUppdragsrelationen
frivilligorganisationernamellanutbildningsfrågorsamverkan i

den utveck-ljusetförsvarsmyndigheterna ioch de aktuella av
detaljstyrningcentraloch bort frånbeslutsdelegeringling mot

tillkapitlet StatsbidragSemyndigheterna.handenför iärsom
också beskrivasUtvecklingen kanfrivilligorganisationerna.

och derasvarvid dessakrigsförbanden i centrumsättsattsom
frivilligutbildade. Detta bördetydligachefer blir avnämare av

försvarsområdesbefálhavarnaolikamedföra dekunnadå att
respektive krigs-utifrånoch sinatydligtpåmotsv. sättett mer

utbildningsuppdra-inflytandekanforbandsuppdrag utöva över
till frivillligorganisatio-fárdighetskravochkunskaps-gen --

centraltutbildningarskräddarsyddatillmöjligheternanerna; -
öka. Pådärmedanordnade kanregionaltlikaväl antassom -

dentillämpbar inomuppdragsrelationenmotsvarande sätt är
haridagdär redantotalförsvaret jucivila delen er-manav -
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och tillgodoseendefarenhet decentraliserat systemett avav
mellansamverkanlokala avnämarbehov. Jag tänker påt.ex.

avseende hemskyddsutbildningenSCF och kommunerna samt
och FAK respektive SBS.länsarbetsnämndernamellan

framförnaturligtvisinnebär inte jagDet just attsagtssom
frivilligorganisationernasutbildningsverksamhet imig ser en

krigsorganisationsrelaterad. Av den inledan-enbartregi ärsom
framgår be-de beskrivningen frivilligutbildningen attav en

har andravolym s.k. ungdomsutbildning jutydande rör som
omedelbara personalbe-tillgodose totalförsvaretssyften attän

Även fullt möjligt förhov. fortsättningen bör deti stats-vara
för ungdomsut-frivilligorganisationernamakterna utnyttjaatt

berördaungdomsverksamhetbildning eller attgenomannan
innebörden.formulerar uppdrag med denmyndigheter

rollerNya5.6

frivilligutbild-förmål- och resultatstyrningEtt införande av
berörda aktörer-mellan deförändrade relationermedförningen

till dessa visarroller. Att sigoch därmed äranpassanyana
har andraenkelt. Se kap. 4. Det ierfarenheten heltinte sam-

såförmodligenoch det kommermanhang sin tid atttagit göra
tyd-här någotEmellertid villdetta sammanhang. jagockså i

skissatharenligt de principer jagliggöra vad förändringen som
förde inblandadeinnebära föroch föreslagit kommer att -

frivil-och demyndigheterna, organisationernastatsmakterna,
för för-mål ochliga. statsmakterna fattar beslut ramarom

frivilliginslagen. Regeringensvarsverksamheten inklusive-
för-delsmyndigheterverkställer sinastyraatt genomgenom

frivillig för-meddefiniera vadfattningar, attt.ex. som menas
uppgifter för-myndigheternas isvarsverksamhet samt ange

uppdragregleringsbrev vilketihållande till den, dels genom
resultatredo-ochproduktion, anvisasformuleras viss ramarom

genomför sinMyndigheterna i sinvisningskrav ställs. tur upp-
utbildningsuppdragochrekryterings-formuleragift attgenom

ochhandlingsreglereventuella-innehållande uppgift, resurser,
teck-berörda organisationertill attresultatkrav samt genom-

for-Se kap.tjänstgöring. 3frivilligeavtal med den omomna
Organisationerna i sinfattningsreglering. tur upp-agerar som

ellerskolaochmyndigheternadragsmottagare gentemot som
rekrytera-utbildningde förtotalförsvarskompetensgivare för
formuleradå förväntaskanOrganisationernade medlemmarna.

till ochsöker ochde medlemmar uttaskravvissa gentemot som



U tbildningsverksamheten84 SOU 1992132

frivilliga kanutbildningar. De i singenomgår vissa tursom
avseende utbildning-ställa kravvissa organisationengentemot

fåoch myndigheten avseende möjlighetenmot att göra enen
meningsfull för landets försvar.insats

skulle också kunna beskriva relationerna iMan termer av
aktörerna påeller överenskommelser ingås mellanavtal som

ochderas medlemmarutförandenivån, dvs. organisationerna,
Myndigheten skall enligttotalförsvarsmyndigheterna. rege-
respektive regleringsbrevdirektiv författningringens upp-

frivilliga försvarsorganisatio-handla frivilligutbildningviss av
sådan upphandling skettöverenskommelseNär om enner. en

myndighetenserviceavtal mellankan den beskrivas ettsom
ochOrganisationen rekryteraroch organisationen. i sin ut-tur

myndigheten efterfrågade kompe-bildar medlemmar för den av
överenskommelse därmed etableras mellanoch dentensen som

kan beskri-den enskilda medlemmen och dennes organisation
k0mpetensavtal; eftersom organisationenett ansva-vas som

denför utbildningens kvalitet den försäkramåste sig attomrar
påutbildade aktiv elev och ställersitt t.ex.tar uppansvar som

föråterutbildningstillfállen befogadede vidare- eller attärsom
utbildade med-kompetensen skall kunna hållas levande. Den

lemmen tecknar avtal tjänstgörings-i sin tjänstgöring,tur om
avtal, med den aktuella totalförsvarsmyndigheten vilketi man

ochkommer de båda respektive förmånerparternasöverens om
skyldigheter.

relationerkring dessa olikaDe författningsmässiga ramarna
framgår kapitel kap.avtal här skissats i 7.ettsom senare

kortfattat relateras offentliga styrmedelHär skall endast att är
vilka skepnad myndighetaktuella de relationer ii istaten av en
dvs. främst reformerad frivilligför-den avtalsparten,är ena en

gäller tjänstgöringsavtalen och reglerings-ordning detnär
serviceavtalen. När det gäller detbrev det gällernär senare

därstöd förordningenavtalet får det forfattningsmässiga isitt
kapitel skall krävas frivilligorgani-det enligt förslagmitt i 7 att

frivillige har den erforderliga kompe-sationen bekräftar denatt
mellan och vissaKompetensavtalen organisationentensen. av

styrmedel betraktadedess medlemmar däremotär av en-som
mellan fristående och enskilda sub-skild då de ju ingåsnatur

jekt.
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Försvarsupplysningsverksamheten6

6.1 Förankringsuppdraget

Försvarsverksamheten inom frivillig försvarsorganisation skall
enligt gällande kungörelse tjäna totalförsvaret och bl.a. omfatta
försvarsupplysning. För denna tjänst utgår statsbidrag eller an-

statligt stöd. Man kannat också uttrycka det att stats-som
makten kungörelsen uppdrar åt frivillig försvarsorga-genom en
nisation ekonomiskatt ersättning medverkamot till att- -
kunskap totalförsvaret sprids till så vida kretsar med-om av
borgare möjligt med det bakomliggande syftet skapa denattsom
eftersträvade folkliga förankringen landets militära ochav -
civila försvar. Jag medveten den folkliga föran-är attom-
kringen inte uteslutande fråga försvarsupplysning;är en om

huvudöver frivilligataget krafterär i total-engagemanget av
försvaret aspekt eller indikator på försvarets folkligaen av
förankring. Inte minst frivilligutbildningen kan tillskrivas vik-
tiga förankringsaspekter, vilket ocksåjag på plats igör annan
betänkandet kap. utbildningsverksamheten.5 Emellertidom
vill dettajag i sammanhang renodla förankringsuppdraget till

gälla utåtriktad försvarsupplysningatt och därmed frivilligrö-
relsens målinriktade spridning kunskap landets total-av om
försvar till medborgarna landet.i

harJag i tidigaremin genomgång den frivilliga försvars-av
verksamheten funnit andelen statliga medelatt för försvarsupp-
lysning-information jämförelsevisär ringa jämfört med andelen

bekostar den s.k. frivilligutbildningen kap. fann2. Jagsom
vidare försvarsupplysningsverksamhetenatt ojämnt spriddär

de aktuella organisationernaöver alltifrån själv-att utgöra ett
klart inslag i organisationens verksamhetsprofil särskilt-
bland de s.k. avtalsslutande och befälsutbildande organisatio-

till helt saknas hosatt vissa de s.k. färdighets-nerna ex. av- -
utvecklande organisationerna. Samtidigt jag medvetenär om

denna karaktäristikatt till viss del vilar på osäker empirisk
grund bl.a. eftersom jag i mitt underlag från organisationerna
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försvarsupp-definitionenhetligfinnasvårthafthar att aven
systematiskheller någondärmedochlysningsverksamhet

den.redovisning av

resultatochmålFörsvarsupplysning6.2 -
total-landetskunskapspridadvs.Försvarsupplysning, att om

bedrivsochbedrivaslandet kanmedborgarna itillforsvar -
med olikaocholikapå sättfrivilligorganisationernaockså av-

föreningsmöten, ut-medlemsupplysning,metoder bl.a. genom
Entidskrifter.ochkampanjerfunktionärer,bildning egnaav

indirektochdirektbådekanmedlemsutveckling ettpositiv vara
med-mångaupplysningsverksamhet;fungerandetecken på en

sittförsvarskunskapdelaktigadirektblirborgare genomav
kun-dessakanmedlemmarnamångaoch deviamedlemskap

utanför deemellanmedborgaresamtalen ävenspridas iskaper
kanmedlemmarnainformerade sägasdemedlemsleden;egna

ochhemmetarbetsplatsen, iförsvarsexperter påfungera som
inriktadebrettOrganisationernasoch bekanta.bland vänner

informationsför-medkontakterderasinformationsåtgärder och
roll dettaiviktigocksåspelarslagolikamedlare samman-enav

hang.
resultatstyrningochmâl-budgetsystemMed det somnya --

frågankommerstatsförvaltningeninförande inomunderärnu
aktualise-resultatförsvarsupplysningsverksamhetens attom

för denskall ersättasfrivilligorganisationernaOm upp-ras.
mängd frågorsigbedriverdelysningsverksamhet omenreser

Dettaskall kunna mätas.verksamhetdennahur resultaten av
människorspåbyggerdenbakgrund attinte minst mot av

försigmänniskorpåfrivilliga att enengagerarengagemang -
engagemangdettaoch igå inSkall verkligen styraidé. staten

itveksamma attprincipielltdetdetta kan också läggasTill
den friainnehållet iinflytandepåtagligt överettstaten utövar

ideellaförangelägenhetgrundenopinionsbildningen i är ensom
ochpartierpolitiskaintresseorganisationer,sammanslutningar,
förformfinnaordandramed attjfr gällerandra 2.2. Det en

kritik.sådanfrånfriföreningsstöd gårstatligt som

bidragssystemEtt6.3

påFrivilligorganisationerna6.3.1 arenanyen
frivil-attkommande resonemanget ärutgångspunkt för detMin

till sitt utgörförsvarsorganisationer väsenliga samman-en
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slutning individer med positivt för landetsintresse total-ettav
försvar. Den enskilde önskar medlemskapsitt medverkagenom
till försvarets positiva utveckling. Som självklara inslag för-i
eningsverksamheten finns intresse för utvecklingenett av re-
spektive tillståndet i landets försvar och för öka kunskapenatt

detta. Initiativkraften för detta kunskapsintresse finns ochom
utvecklas frivilligengagemanget.i Hur föreningen väljer att
arbeta beror på medlemmarnas önskemål och förmåga.

Det finns på den politiska nivån uttalat intresse förett att
frivilligverksamheten avseende landets totalförsvar vidmakt-
hålls och utvecklas. Genom frivillig försvarsverksamhetiatt
innefatta också försvarsupplysning betonas ytterligare värdet

försvarets folkliga förankring.av
Samtidigt kan jag konstatera statsmakternas inställningatt

resultat frivilligengagemanget finnsettär att änav snarare
det inte statsmakterna beordrat framtvärt frivillig-ärom som

verksamheten det frivilligverksamhetenutan gjortär stats-som
makterna uppmärksamma på betydelse ochsin värde ochsitt
därmed kvalificerat försig statsbidrag.att mottagarevara av
Genom försvarsupplysningensig i lämnar frivil-att engagera
ligorganisationerna bidrag till statsmakterna till stöd förett
den försvarspolitik dessa fattar beslut och verkställer. Om-om
formulerat i det budgettekniska språkbruk blir alltmersom
aktuellt i statsförvaltningen kan uttrycka det för-attman som
svarsupplysningkunskapsspridning totalförsvaret och sä-om
kerhetspolitiken den frivilligatjänst försvarsorga-utgör en som
nisationen erbjuder och i det enskilda falletstaten statensom
finner köpa ellermotiverat avstå från.att -

Staten6.3.2 kundsom

Om vi riksdagen fattar beslut mål och förantar att om ramar
den frivilliga försvarsupplysningen blir detså regeringen som
via sina myndigheter verkställer Myndigheternabeslutet. är
kunder deni meningen de efterfrågar frivilligtjänsten för-att
svarsupplysningspridning totalförsvarskunskap inklusiveav
kunskap säkerhetspolitiken, och likt kunder allmänhetiom
ligger det derasi roll välja bland de bjudstjänsteratt ut.som

Emellertid detta falli inte kund i allmänhet istatenär utan
särskild situation. vilkeni det gäller förvalta riksdagensatten

uppdrag visavi folkrörelse. Det principielltnämntsen vore som
tvivelaktigt i upphandlingen kunde misstänkas förstatenom

lämna bidrag till sådan upplysningstjänst ensidigtatt som gyn-
försvarspolitiskviss opinion. Myndigheternas förmåganar en
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upphandling skulle därför kunna kommabra attatt göra en
ifrågasättas icke värderingsneutral och t.o.m. ses som ensom
otillbörlig statlig inblandning frivilligorganisationernas inter-i

verksamhet.na
komplikation ligger det förhållandet deYtterligare i atten

relaterade till den enskildatjänster erbjuds inte direktärsom
fallet frivillig-utbild-myndighetens verksamhet iegen som-

totalförsvarsmyndigheterna tillförsvilkenningen genom perso-
utanförnal kap. till samhället och medborgarna5 utan-

myndigheterna. Detta kan leda till tviveli sin tur att om myn-
dighetens upphandlare upplysningstjänstenkompetens som av
kan resas.

Det gäller med andra ord skapa upphandlingssituationatt en
vilken aktörenstaten från deni den köpande går fri typ av

kritik här.antyttssom

Uppföljning och utvärdering6.3.3

Den upphandlingssituation det ovanstående skissatsi mås-som
enligheti med i den statliga budgetpro-intentionernate nya

kompletteras för uppföljning och utvärde-med ett systemcessen
ring. De försvarsupplysningstjänster upphandlarstatensom
från frivilligorganisationerna följasskall således värderas och

Detta den sidan iinnebär bl.a. å organisationernaattupp. ena
fråga hur tilldelade medel vilkamåste kunna redovisa använts,

Åresultat den andra sidan måste myndigheternauppnåtts.som
fråga haft avsedd elleri kunna värdera tjänstenatt accep-en-

tabel kvalitet.-
har for uppföljningMin båda parter ettattpoäng är ansvar

det samverkanoch vilketutvärdering motiverar att upprättas
dem deras roller också olika medanemellan. Men därutöver är

för aktuelladen tjänstens internaorganisationen pro-ansvarar
duktkvalitet kunden, myndigheten-er-och -kvantitet visavi

försvarsupplysningsverksamhetensde förna, ansvarar senare
hela kvalitet den politiska uppdragsgiva-och kvantitet visavi

riksdag.regering ochren,

Statsbidrag till stöd for6.4 externa
verksamheter

frivil-stöd till denMin beskrivning statliga bidrag och annatav
sedda fördeladeliga försvarsupplysningen genomsom en upp-

leverantörer ochhandlingsrelation med frivilligrörelsen som



Försvarsupplysningsverksamheten 89SOU 1992132

kund har pekatstaten på antal strategiska punkterettsom som
denna upphandling avvikande från upphandlinggör i all-en

mänhet. Vilka blir konsekvenserna organisationerna be-attav
finner sig på arena En rimlig slutsats upphand-attären ny
lingen blir beroende deras initiativkraft och uppslagsrike-av
dom organisationerna formulerar förslag till upplysningsverk-
samhet de vill genomföra; eller med andra 0rd attsom en upp-
handling kan ske först efter det organisationerna har upplys-att
ningstjänster erbjuda.att

Vilka blir vidare konsekvenserna statsmaktens värde-attav
ringsneutralitet respektive kompetens kund kan ifråga-som
sättas En rimlig slutsats bl.a. statsmakten måste kunnaattär
erbjuda beredningsorganisation innehåller både värde-en som
ringsmångfald och sakkunskap; eller med andra ord organi-en

kansation inge förtroende hos de frivilligengagerade.som
Vilka blir till konsekvensernasist införandet denav av nya

budgetprocessen med betoningsin uppföljning och utvärde-av
förring verksamheten En rimlig slutsats såväl metoderattär

för uppföljning och utvärdering måste utvecklassom ansvar
respektive klargöras.

Jag skall i det följande föra diskussion hur dessa strate-en om
giska punkter skulle kunna beaktas och tillgodoses i en upp-
handlingssituation jag vill beskriva fördelningsom som en av
statsmedel efter ansökan.

6.4.1 Fördelning medel efter ansökanav

Det finns inom statsförvaltningen olika exempel på hur statliga
bidrag fördelas efter ansökan, de olika forskningsrådenex. av

bl.a. Delegationen för militärhistorisk forskning, Socialveten--
skapliga forskningsrådet, Transportforskningsberedningen, Ar-
betsmiljöfonden. Gemensamt för dessa organisationer deattär
bland sina uppgifter har fördela statliga medel till stöd föratt
verksamheter förhållandei till myndigheterna iär externasom
fråga i den meningen de utförs aktörer finns utanföratt av som
den myndigheten. Fördelningen medlen sker efteregna av an-
sökningsförfaranden. Ansökningarna bereds med hjälp rele-av

experthjälp så fördelningsbesluten kanvant att accepteras som
riktiga de olika sökande.av

Metoden fördela statsbidrag efter ansökan det såledesatt gör
möjligt för myndigheterna fråga verksamheteri stödjaatt som-
de fått specificerade i sina instruktioner hurutan att styra-
verksamheterna bedrivs eller genomförs. Detta innebär inte att
myndigheterna går fria från myndighetsutövning.i sinansvar
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följa ochRegeln de också har till uppgift utvärderaattär att upp
resultatet medelsfordelningen. Tillspetsat kan attsägamanav
denna myndighetsutövning något pionjären inomtyp är avav
statsförvaltningen det gäller mål- och resultatstyrning.när

finns anledning detta sammanhangDet i ytter-att nämna
bak-ligare modell för statligt stöd till verksamheterexternaen

vilken uttalat från sida minskamotiv varitstatens attettom
renodladdetaljstyrningen till förmån förden statliga en mer

Folkbildningsrådet inrättades imålstyrning. Jag tänker på som
riksmöte med uppgiftanslutning till beslut 199091 års attav

studieförbund och folkhögskolor.administrera stöd tillstatens
de enskildastatligtDetta råd inte ett utan ettär organ av

bildat forum for samråd och samverkan. Re-organisationerna
innebar markant från hittillsvarande statligaformen avstegett

överföring planerings- och samord-detaljreglering samt en av
företrädare för de därningsuppgifter till institutionerm.m.

medförde bl.a. Folk-verksamheten bedrivs. Nyordningen att
för ochbildningsrådet fick betydande prioriteringarett ansvar
förfogande.medel ställer till Till rådetsfördelning statenav som

verksamhet.också följa och utvärderauppgifter hör sinatt upp

Fördelning statsbidrag i6.4.2 mottagarnas egenav
regi

för fördelning statliga medel tillDen nämnda metodensist av
från den först nämndastöd för verksamhet skiljer sigextern

detfördelningsbesluten sker i regimottagarnasatt egengenom
fördelas folkbildningsrörel-statliga stödet till folkbildningen av

folkbildningsråd. Man skulleetteget gemensamma organ,sens
fördelningen statsbi-liknande kunna tänka sigpå attsätt av

för försvarsupplys-drag till frivilligorganisationernas insatser
själva.kunde överlåtasning åt organisationerna
framgått kap.frivilligrörelsen finns 2Inom ävensom av --

FOS, skullefrivilligorganisationernas samarbetsorgan,ett som
FOS bildadesuppgiften fördela statsbidrag. år 1952kunna få att

för befintligaför sammanslutning representanteratt avvara en
med uppgift fo-frivilliga försvarsorganisationer att utgöra ett

och för dryftande sådana frå-ömsesidig informationför avrum
förfarandeGenom sådantintresse. ettgemensamtärgor som av

få ökade möjlig-frivilligrörelsenskunde organisationer antas
Åupplysningsverksamheten med innehåll.heter själva fyllaatt

ställa kravet frivilligorganisa-andra sidan skulle förfarandet på
följa och utvärderakontinuerligttionerna, på FOS, attatt upp

syften ochenlighet med de villkorstatsmedlen ianvänts som
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för-Vidare fårfastställt.och regering anta attriksdag man
Folkbildningsrådetgäller förmed vadfarandet likheti som

FOS,revisorerna idels skulleskulle medföra utseatt staten aven
Systemet skulleverksamhet.dessdels revisionha rätt att göra av

frivilligrörel-medföra administrationen inomkort uttryckt att
hörande kostnaderna.de härtillskulle öka liksomsen

myndighetsbeslutFördelning6.4.3 genom

statligafördelningmodellenutgångspunkt iTar sin avman
deansökningsförfarande kan ieftermedel nämn-som ovanman

statligförfördelningsbesluten inombehållada fallen ramen en
detihärmed inteFördelen systemmyndighet. att statenär som-

villkorställa ihar anledningåberopas i avsnittet attovansom -
särskiltsig -iorganiserafråga t.ex. ettattsättmottagarnasom

Ytterligarebidragsadministrationen.underlättasyfteråd -i att
bidragsgiv-förfarande behållssådantmedfördel ettattären

varförmyndigheterna,dvs.den finns idag, inomdärningen en
endast innebärbidragsgivningenmetoden förförändring enav

handen.fördetinomanpassning system ärsom
tillfrivilligrörelsens bidragtillstatliga medelFördelning av

statlig myndighetuppgift förförsvarsupplysningen ensom en
fört detibakgrund de jagdåskulle mot ovan-resonemangav

berednings-myndigheten finnsdet vidstående kräva att en
det gällerefter ansökan. Närmedelför fördelningfunktion av

kan be-totalförsvaretmyndighetvilken inomfrågan somom
uppgift inter-lämpad för denna jagbäst attdömas noterarvara

idagfrivilligverksamhetenochmellanaktionen ärstaten upp-
ÖBÖverbefälhavarenharorganisationerdelad sâ vissaatt

Arbetsmarknadsstyrelsenmyndighet, andra harsinsom
respektive Soci-räddningsverk SRVStatensAMS och andra

sannolikhet kom-medalstyrelsen SoS; störstaett mönster som
harmyndigheterdessahuvudsak bestå. Ingeniatt avmer

huvuduppgift. En sådanförsvarsinformationemellertid som en
verksamhetsområde in-dock, och den har sittmyndighet finns

total-militära delendenden civilariktat såväl motmot avsom
försvaret.

enligtSPF skall sin in-psykologiskt försvarStyrelsen för
säkerhetspolitiken och total-sprida kunskapbl.a.struktion om

för främjaövergripandeoch tillika ha det attförsvaret ansvaret
frågor.dessamyndigheters informationsamordna andraoch om

Försvarsdepartementetregleringsbrev frånårsI 1992 anges
funktionsmålbeteckningenverksamheten undersyftet med

såvälopinionsbildning underfribl.a. en ostör-där det attsägs
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da förhållanden under kriser och krigi skall säkerställas isom
syfte bevara och stärka befolkningensatt forsvarsvilja och mot-
ståndsanda vid krigsfara och krig. ibid.i 73 Under rubrikens.
resultatkrav bl.a. myndigheten skall initiera, främ-attanges

och stödja informationsverksamhet Sveriges säkerhets-om
politik och totalförsvar utbildningsfilmer, läromedel, lä-genom
romedelskataloger, informationsmaterial bl.a. till alla 17-åring-

landetsi telefonkataloger och medverkan vidar, annonser
fortbildning lärare och lärarutbildning vid grund- ochav gym-
nasieskola högskola. ibid.samt .74s

För fullgöra dessa åligganden haratt inom SPF inrättatman
särskilt informationsrâdett med styrelsens chef ordförande,som

dess informationschef sekreterare och med företrädarna försom
ÖB, Överstyrelseninformationsfunktionen vid respektive för

ÖCBcivil beredskap och SRV ledamöter. Ytterligare leda-som
i rådetmot för Centralforbundet Folkär representant ochen

Försvar.

6.5 Ett försvarsupplysningsråd

Min slutsats det förda viss delresonemanget attärav ovan en
statsbidraget till frivilligrörelsens förankringsuppdrag börav

kanaliseras till organisationerna stöd till utåtriktad för-som
svarsupplysningsverksamhet, dvs. verksamhet på olikasom

syftar till sprida kunskapsätt totalförsvaretatt och säker-om
hetspolitiken till olika delar samhället. På myndighetsnivånav
bör uppgiften fördela medel åvila SPF,att vilken nämntssom
redan har anförtrotts övergripande för myndighetsin-ett ansvar
formationen avseende såväl den militära den civila delensom av
totalförsvaret.

För tydlighets skull vill jag påpeka det uppdragatt nya som
här förslås för SPF innebär markering informationsrådetsen av
betydelse deti dess uppgift längre begränsasinte tillatt in-
formationsinsatser från myndigheter vidgas tillutan att även
omfatta initiativ enskilda, ideella sammanslutning-tassom av

Detta innebär naturligtvis kvalitativ skillnad då dear. en sena-
informationsverksamhet del deni friautgör opinions-res en

bildningen och inte endast i fallet myndighetsinformationsom-
underlag för denna. Emellertid detett sig inte någonrör om-

principiell förändring i betraktande hur funktionsmålet förav
SPFs ansvarsområde formulerat vilket bl.a.iär omsorgen om
den fria opinionsbildningen lyfts fram.
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SPF bör inom för detta utlysa ansökningstill-systemramen
fallen och inbjuda frivilligorganisationerna inkomma medatt
ansökningar statsbidrag till olika försvarsupplysningsakti-om
viteter. I arbetet med beredningen ansökningarna bör SPF iav
betydande utsträckning kunna förlita detsig på nämndaovan
informationsrådet. Detta bör dock för behandlingen dessaav
ärenden kompletteras med ledamöter frivilligrörelsen självsom
nominerar.

Till rådets uppgifter skall höra lämna förslag till för-att
delning statsbidrag efter ansökan från frivilligorganisationerav

genomföra uppföljningsamt att och utvärdering bidrags-attav
medlen används enligheti med de syften och villkor riksdagsom
och fastställt.regering
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Förslag till förordningny om

frivillig försvarsverksamhet

I kapitlen och har5 6 jag utförligt beskrivit vilken över-
gripande struktur och styrmodell för den frivilliga försvarsverk-
samheten med modernt betraktelsesätt framstårettsom som
lämplig. Uppläggningen innebär dennaatt ävenman anpassar
del totalförsvaret efter de principer för planering, budgete-av

ochring utvärdering offentlig verksamhet håller påav som nu
introduceras generellt. Metodiken för detta kanatt kort ut-

tryckt beskrivas tidigareså, regelstyrningatt ersättsen av en
mål- och resultatstyrning.

I författningshänseende betyder detta bl.a. inteatt staten
längre regeringsförordning skall lämna direkta före-genom en
skrifter till de enskilda, ideella sammanslutningar de frivil-som
liga försvarsorganisationerna Det följande förslaget tillutgör.
förordning, avsedd 1970 års kungliga kungörelse,att ersätta
innehåller därför huvudsakligen bestämmelser hur veder-om
börande myndigheter skall förhålla sig det gäller utnyttjan-när
det de tjänster organisationerna och deras medlemmarav som
kan erbjuda.

Utöver de materiella och formella förändringar regelverketav
motiverats tidigare betänkandet skalli här ytterligaresom en

avvikelse kommenteras. Jag har sålunda ingående övervägt om
fortsättningeni har anledning förordningstexteniäven attman

med nämnande räkna de organisationer kannamns upp som
komma fråga föri bedriva frivillig försvarsverksamhet ochatt
därmed, eller mindre utesluta alla andrapermanent,mer orga-
nisationer från detta. slutsatsMin sådan uppräkningär att en
inte bör förekomma förordningen.i stället definierasI enligt
förslaget begreppet frivillig försvarsverksamhet förordnings-i

och frivillig försvarsorganisation skalltexten, enligt dennasom
räknas de bedriverorganisationer sådan verksamhet.som

Enligt min detmening ändamålsenligt i för-är attmer en
fattning, avsedd ha relativt lång livslängd,attär avgränsasom
det aktuella organisationskollektivet definition igenom en mer
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tillhårtstrukturen ettbinds inteHärigenomgenerella termer.
deurval organisationer, utanförhand fixerat, permanentpå

flexibel be-tillmöjlighetfårmyndigheternaansvariga meren
regeringenden månIsamarbetspartner.valviddömning av

anvisningmyndigheter någonvederbörandeviljaskulle omge
upplysnings-ellerutbildnings-vissaorganisationertill vilka

de årligaskedetta givetviskanskall destineras,uppdrag genom
ocksådåblirsärskilda beslut. Detellerregleringsbreven genom

efter dentill engagemangettidfrånmöjligt att anpassaannan
denbeaktafortlöpandesamtidigt ut-ochbehovsbildenaktuella

kommerframdelesresultat att utgöratidigarevärdering somav
budgetprocessen.delviktig aven

förordningböranförtsdettillMed hänsyn omen nysom nu
fram-utformas sålämpligenförsvarsverksamhetfrivillig som

förmånerbestämmelsergällerdetföljande. Närdetgår omav
kapitelöverväganden 9.iredovisas mina

tillFörslag
försvarsverksamhetfrivilligFörordning om

bestämmelserAllmänna

förordningdennaförsvarsverksamhet iMed frivillig§1 avses
för-omfattarochtotalförsvaretfrämjarverksamhet somsom

frivilligautbildningochrekryteringsvarsupplysning samt av
totalförsvaret.uppgifter inomför

försvarsverksamhet be-frivilligbedriverorganisationEn som
försvarsorganisation.frivilligförordningdennainämns

skriftligtingåkantotalförsvaret ettmyndighet inom2§ En
försvarsorganisationfrivilligtillhörmedavtal ensompersonen

Entotalförsvaret.inomskall tjänstgöradenne personattom
förordningdennaiavtal benämnssådanthar ingått ettsom

frivillig.
myndig-skallingås,stycketförstaiavtalInnan sägsett som

försvarsorganisationfrivilligamed denkontrolleraheten som
krävs.kompetenshar denhantillhörfrivilligeden att som

uppgifterMyndigheternas

skall,totalförsvaretuppgiftermed inomMyndigheter§3 var
frivil-berördahörandeefteransvarsområde,och inom sitt aven

organi-samarbetsorganoch deförsvarsorganisationerliga som
bildat,hakansationerna

utbild-sådanoch forfrivilligautbildningförmålen avange
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förfrivilligbehövs för kunnaning samtatt antassom som
frivillig befälsutbildning,

besluta uppdrag till frivilliga försvarsorganisationer attom
föregående stycke och därvidgenomföra utbildning inämnssom

förfogande,behövs till organisationernasställa de resurser som
upplysningsverksam-lämna underlag förorganisationerna

het,

rekryteringsverksamheten,stödja iorganisationerna

krigsplacera frivilliga,teckna enligt ochavtal 2 registrera

försvarsverksamheten.stödja den frivilligai övrigt

efterskall fatta beslut§ Styrelsen för psykologiskt försvar4
fördelning tillansökan frivilliga försvarsorganisationer omav

försvarsupplysning.statsmedel fördessa av

svenskmed denfår ingås5§ Avtal tjänstgöring ärsomom
eller,fyller årunder antagningsåret minst 16medborgare och

år. Kravet påförsvarsmakten, minst 18tjänstgöringen avserom
hemskyddsorga-frivilligagäller isvenskt medborgarskap inte

eller civilsamariter.nisationen
tjänstgörings-tjänstgöringensavtalet skall framgåAv art,

längd.tjänstgöringstidenspliktens omfattning samt

Övriga bestämmelser

uppgiftlämplighet för inomfrivilligs§ Tvist fråga6 i om en
personalprövningsnämndskalltotalförsvaret prövas en-av en

särskilda bestämmelser.ligt

denna för-med utbildning enligtOm förmåner samband§ i7
bestämmelser.finns särskildaordning

för-dennaför tillämpningenFöreskrifter behövs8§ avsom
myndigheter ochberördaefter hörandefår utfärdas,ordning av

Överbefälhavaren verksamhe-gällersåvittorganisationer, av
Arbetsmarknadsstyrelsen frå-iochförsvarsmakteninomten av

del.civilatotalförsvaretsverksamheten inomga om

Övergångsbestämmelse

frivilligkungörelsen 1970301§Avtal enligt 12ingåtts omsom
löptavtalstidentill dessförsvarsverksamhet gäller ut.att

kungörelsendåträder kraft den.....,förordning iDenna
gälla.upphörförsvarsverksamhetfrivillig att0301197 om
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Frågan skjutträningom m.m.

ungdomsutbildningeninom

Bakgrund8.1

En speciell fråga, med folkrättslig anknytning, utredningensom
enligt direktiven ålagts behandla gäller inslag devissa iatt
frivilliga försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet. Upp-
draget går på det förenligt med Sverigesut att pröva ärom
internationella åtaganden bedrivs med delta-vapenövningaratt
gande ungdomar under I direktiven18 år. anförs häromav
följande.

I frivilligorganisationernas ungdomsutbildning förekommer
inslag vilkai ungdomar skjutträning och på andra sättges

i vapenbruk. Sverige har internationella sammanhangiövas
ställt bakom strävandena förhindra densig inteatt att som
fyllt år deltar militärt försvar. Utredaren bör18 i pröva om
nämnda inslag ungdomsutbildningen förenliga med Sve-i är

internationellariges åtaganden.

För få bakgrund till den önskade förstprövningen har jagatt en
undersökt vilka internationella förpliktelser frånnärmare

svensk sammanhangsida det detta finns anledningi attsom
beakta. Vårda då tilluppmärksamma börja med 1949att är att

skyddårs Genêvekonvention angående för civilpersoner under
krigstid tilläggsprotokollårs I till Geneve-1977 1949 årssamt
konventioner, skydd förvilket protokoll offren väpnadeirör
konflikter. Innebörden stadgandena dessa dokument,i i såvitt
gäller den fråga aktuell, korthet delari vissaattär ärsom nu av

lands befolkning, och däribland barn, skall på olikaett sätt vara
tillläggs-skyddade krigets verkningar. Enligt artikel i77mot

protokollet bl.a. följandegäller

åtgärderskall vidtaga alla tänkbara såParterna konflikteni att
fientlig-deltager direktbarn femton ålder icke inått årssom

rekrytera dem till sinade frånheterna, och särskilt skall avstå att
fem-bland fylltväpnade rekrytering skerstyrkor. Då personer som

efterde stridandeicke aderton skallår, attparterna strävabon men
förtur äldst.åt dem ärge som

barnetsAv central betydelse vidare den konvention rät-är om
tigheter generalförsamling november 1989FNs iantogssom av
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riksdag Artikel 38Sveriges i juni 1990.och ratificeradessom av
stadgar bl.a. följandedenna konventioni

åtgärder förvidta alla tänkbaraskallKonventionsstaterna att sä-
ålder deltarårsuppnått intekerställa inte 15att sompersoner

skall avstå frånKonventionsstaternadirekt ñentligheter.i att re-
ålder tillhar uppnått års sinakrytera inte 15 väpna-person somen

fylltsker bland intestyrkor. Då rekrytering 15de menpersoner som
första handefter iår, skall konventionsstatema18 attsträva re-

äldst.krytera dem ärsom

författningsbestämmelserRelevanta8.2

härinternationella konventionerratificera deGenom att som
vad stadgasförpliktat iakttaSverige sigåberopats har att som

svensksjälvfallet uppfyllda iåtagandendär. Dessa rätt.är - -
fientligheter ochdeltagandeför iNär det gäller åldersgränserna

tillgodoseddamarginalförpliktelserna med godrekrytering är
§ värnpliktslagenvärnpliktbestämmelserna i 1omgenom

ochVärnpliktig frånsvensk1941967 att ärsäger mansom
och medfyller år tillkalenderår under vilket hanmed det arton

enligt §Vidare gällerfyller fyrtiosju år. 9det under vilket han
ordina-denhemvärnskungörelsen 1970304 antasatt somsom

underochskall svensk medborgarehemvärnsmanrie an-vara
tagningsåret fylla minst 18 år.

delsbedrivsden verksamhet för ungdomdet gällerNär som
befalsutbildande frivilliga försvarsorganisationerna,deinom

bestämmelser för-finns grundläggande idels hemvärnet,inom
kompletterande rikt-utfärdade regeringenfattningar samtav

Överbefalhavaren.linjer och råd utgivna av
försvarsverksamhet, 13frivilligkungörelsen 1970301I om

försvarsmaktenpersonal för tjänstgöring inomattsägs soma
och fyller årsvensk medborgare minst 18får den antas ärsom

under antagningsåret.
gällernyssnämnda bestämmelsendenMan bör observera att

ellerutbildningdäremot inteförsvarettjänstgöring inom men
verksamhet i övrigt.

lydelse fr.o.m. denhemvärnskungörelsen dess 1Enligt § i11
hemvärnsungdomdenskall1990171990 antas somsommars

fylltsvensk medborgare och ha år.15vara
Överbefalhavarens frivilligoch allmänna råd förriktlinjerI

försvarsmakten utgivna tjäns-ungdomsverksamhet inom som
återfinnsförsvarsmakten, TFG 246900047temeddelanden för

följande reglerbl.a.
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§ Grundläggande11 skjututbildning sker med Skjututbild-gevär.
ning med kpist, Akautomatvapen Ak får tidigastmotsv
genomföras deltagarna fyllt år.när 17

Övning12 § med vid utbildning grundläggandeänvapen annan
skjututbildning får ske när

utbildningen genomförs inom för och efter allmänmilitärramen-
utbildning TFG 243900042

allmän försvarsutbildning genomförd.är-
Utbildning i strid får genomföras tidigast det år vederbörande

fyllt 18 år.
§ Utbildning14 med handgranat får endast kastträning ochavse

avläggande för fáltidrottsmärke för ungdom. Utbildningav prov
sker enbart med blind handgranat.

15 § Utbildning i och fårmintjänst bedrivas.intespräng-

Inom skytterörelsen förekommer också utbildning och tävlingar
för ungdom, dessa aktiviteter saknar all koppling till mili-men

verksamhet. Detär används för ungdomar under 18vapen som
år sådana uteslutandeär lämpade för tävlingsskytte.ärsom

Slutsats8.3 med avseende på formella
åtaganden

Skytteforeningarnas ungdomsverksamhet inte teore-synes ens
tiskt kunna beröras de här aktuella internationella kon-av
ventionsavsnitten. Beträffande de befalsutbildande organisatio-

ungdomsutbildning gäller följande.nernas
Under förutsättning här återgivnaatt regler och riktlinjer

efterlevs står det helt klart de inslag i ungdomsutbildningenatt
vilkas förenlighet med Sveriges internationella åtaganden ut-
redningen skall inte på något kan kommapröva konfliktsätt i
med dessa förpliktelser. Det grundläggande kravet för att över
huvud få deltaga i ungdomsverksamheten enligt de svenskaär
bestämmelserna framgått har fylltatt 15 år, och högresom man
åldersgränser stipuleras för vissa delar skjututbildningenav
liksom för utbildning i strid.

Jag har inte anledning tro de återgivnaannat attän nyss
reglerna iakttas i praktiken vid den frivilliga försvarsorgani-av
sationer anordnade ungdomsutbildningen. Sålunda kan kon-
stateras ingen överträdelseatt föreligger såvitt gäller åtagan-
den formellt gjorts Sverige inom för berördasom av ramen
internationella konventioner.

När det gäller framtiden kan konstateras det kapiteliatt 7
redovisade förslaget till regeringsförordning innehållerny en
paragraf §5 beträffande de ifrågavarande åldersgränser-som
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enligt 1970bestämmelsengällandemed denidentiskär nuna
och administra-planeringforMed detkungörelse. systernårs

blirkapitel 5föreslagits iutbildningsverksamhetention somav
innehållet imaterielladetförutsätta,naturligt attdet också att

ålders-Överbefälhavarens beträffandeciterade riktlinjernyss
motsvarighet ifå sinungdomsutbildning kommer attkrav vid

lämnarframdelesmyndigheteransvarigaanvisningarde som
ungdomsutbildning.upphandlingvid av

internationelladenhöjaSträvanden8.4 att

lö-årsgränsen
utredningsdirektivendepartementschefen iEmellertid angav

enligtvilken ingen,underålderden18 årnämnts somsom
Anledningenförsvar.militärtbör delta iuppfattning,Sveriges

följande.kanformuleringdennafickdirektiventill att vara
svenskfrånfästeutarbetadesbarnkonventionFNsNär man

frågandärartikel nr 38denvid bl.a.avseendesida stort om
denbl.a. iåberopasDettabehandlas.konflikterväpnadebarn i

föreslog riksdagen attsvenska regeringendendärproposition
ochf.. Sverige198990107 83prop.konventionenratificera s.
föråldersgränsenforpläderade dåländer attandramånga

dettatill år. Trotshöjas 18 attbordestriddeltagande ibarns
konventions-flertal de istöddesslutomgången ettförslag i avav

propositionenenligtvisade det sigländernadeltagandearbetet
barn iskyddet förförbättringuppnå någonmöjligtinte att av

avseende.detta
införasträvandenyssnämnda attbeklagaspropositionen attI

bör, heterframgångsrikt. Däremotvaritinte18-årsgränsen
internationellalämpligaiSverigepropositionen,vidaredet i
internationelladenhöjningforverkafortsätta att avenorgan

deltagande ibarnsforåldersgränsenvadstandarden avser
strid.

ifrågadennakommenteradesriksdagsbehandlingenVid -
såvälfrånyttrandenmotionsyrkanden itill vissaanslutning -

socialutskottetsiutrikesutskottet samtförsvarsutskottet som
FöU ly198990försvarsutskottetyttrandet frånbetänkande. I

följandeanfördes

lämpligaSverige ipropositionen,iocksåbör, såsomDäremot anges
den inter-för höjningverkafortsättainternationella att avenorgan

skydd ifor barnetsåldersgränsenstandarden vadnationella avser
pågårarbete inomsådanterfarUtskottetkonflikter ettväpnade att

försam-parlamentariskaoch dessministerkommittéEuroparådets
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ling. Med angivna inriktning, har utskottets fulla stöd, blirsom
syftet med S054motion yrkande 4 tillgodosettmp riks-utan att
dagen behöver särskilt uttalandegöra ett frågan.i

I utrikesutskottets yttrande 198990UU 3y framhölls följande

Det däremot beklagaär detatt harinte kunnatatt gå få FNsatt
medlemsstater att starkareacceptera skydd förett barn i väpnade
konflikter vad fastslås konventionensän i paragraf 38. Sverigesom

deltagit arbeteti på utforma konventionenatt arbetadesom aktivt
på få den åldersgränsatt för barns deltagande i strid tillsattssom

år höjd15 till 18-årsgräns. Utskottet stöder vad framförs ien som
propositionen Sverige bör fortsättaatt verka för höjningom en av
åldersgränsen för barns deltagande i strid. Fora där frågan kommer

kunnaatt det årligatas San Remo-symposietär humanitärupp om
det sjätte utskotteträtt, under 1990 års generalförsamling samt

1991 års internationella Röda kors-konferens. Regeringen kommer
för fråganäven att kommeratt inomatt tas för deagera upp ramen

diplomatkonferenser internationell humanitär i väpnaderättom
konflikter med syfteäger utvecklaatt 1949 års Rödasom rum
kors-konventioner.

Socialutskottet anförde i sitt betänkande 198990SoU 28

Socialutskottet delar inställningen i propositionen och de förenämn-
da yttrandena Sverige bör fortsättaatt aktivt verka föratt höjden
åldersgräns för barnens skydd i väpnade konflikter. Syftet med
motionen därmed enligt utskottetär tillgodosett riksdagenutan att
behöver något särskilt yttrandegöra frågan.i

Som framgått utpekades under riksdagsbehandlingenovan ett
flertal internationella fora där de svenska ansträngningarna att
få 18-årsgräns internationellt accepterad lämpligen bordeen
fullföljas. Följande nämndes Europarådets ministerkom-organ
mitté, Europarådets parlamentariska församling, San Remo-
symposiet humanitär det sjätte utskotteträtt, under 1990om
års generalförsamling diplomatkonferensersamt med syftet att
utveckla 1949 års Röda kors-konventioner.

Utredningen har med bistånd bl.a. från Utrikesdepartemen-
sökt klarläggatet vilka initiativ svenska företrädare i desom

nyssnämnda internationella kan ha förtagit fullföl-attorganen
det i propositionen och utskottsuttalandena angivna syftet

beträffande införande 18-årsgräns. Ingenting har emeller-av en
tid framkommit tyder på från svenskatt sida under desom man
år gått sedan barnkonventionen ratificerades har gjort nå-som

åtagandegot formellt eller informellt frågai densom om- -
aktuella åldersgränsen långtgående det stipu-änvore mer som
leras i de nämnda konventionsavsnitten.

Inte heller torde det ha varit aktuellt söka få det begrepp,att
deltagande ñentligheter,i centralt detär gäller kon-närsom
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medbegreppnågot annatutbyttstadganden, motventionernas
detanvänderutredningsdirektiveniinnebörd. Attvidare man

forförsvarmilitärt attvidsträckta begreppet angenågot mer
ibörinteåldersgruppervissaverksamhetden engagerassom

betydelse.någontillmätasböradärför intesynes

vadavseende påmedSlutsats8.5 som
internationellt de senastediskuterats

åren

vapenövningarnainnebärslutsats, attåtergivnaMin somovan
ungdomsut-forsvarsverksamhetensfrivilligadeninomm.m.

internationellt åta-med någotkonfliktikommerbildning inte
tillämpligsålundablir ävensvensk sida,gande från om man

barn-sedaninternationella foraavhandlats ivadbeaktar som
1992.årtill slutetframratificerades ochkonventionen av



SOU 1992132

Förmånsfrågorna9

Utgångspunkter9.1

återfinnsfrivilligförsvaretinomersättningBestämmelser om
avseenderegeringsförordningarskildanärvarande iför tre

instruktörer in-fl.frivilligpersonal samthemvärnspersonal, m.
beslutadesFörmånssystemetförsvarsutbildning.frivillig avom

rskr.FöU 10,1985862134,prop.1986under vårenriksdagen
betänkan-frivilligförmånskommitténspågrundade sigoch281

frivilligför-förmåner inomochErsättningSOU 198535de
genomfördes inne-dåförändringar systemetDesvaret. somav

utsträckningi änersättningarnagenerella störredebar bl.a. att
ochvärnpliktigaför attdagpenningsystemettillknötstidigare

avtalspersonalenfrivilligaför denutbildningspremierårliga
och funktionärerinstruktörerfrivilligaarvoden förhöjdasamt

infördes.
avseendeersättningssystemgällandeuppfattningMin attär
tillknytningsin värn-personalenfrivillliga näraden genom
kvarstårknytningändamålsenligt. Dennapliktsförmånerna är

skäldetfinnsheller attInteförordning.tillförslagetdärför i ny
skatte-förmånssidanpåförändringföreslå någon som avser

Traktamentsbestämmelsernasammanhanget.problemen i ses
jagVidare attFinansdepartementet.närvarande iför över anser
ideelltinslagfinnasmåstefrivilliginstruktör ettrolleni avsom

dehämtasinstruktörensigoch oegennyttaintresse urvare-
totalförsvarsmyndigheternasellermedlemsleden perso-uregna

blygsammarelativtuttryck itillbör kommavilkennalkårer -
instruktörsarvoden.marknadsrelateradeoch inte

ersättning-bestämmelsernasamlakanDet attövervägas om
Ef-regeringsförordning.endatillfrivilligförsvaretinom enen

utanför mittfallerhemvärnspersonalentillförmånernatersom
uppdelning-nuvarandedenförslagdock mittbehålls iuppdrag

uppmärksam-fästavillSamtidigt jagförfattningar.olikaien
instruktörsarvodenaavseendeläggerförslag jagdeheten på att

f.n.frågaförordningen idåhemvärnet,automatik berörmed
också inominstruktörsuppgifterfrivilligafullgördengäller som

ändra detta.motiveratdet attfinnerdå jag intehemvärnet och
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Jag har i mitt arbete med förmånsfrågorna samrått med en
särskild arbetsgrupp med deltagande frånrepresentanterav

Överbefälhavaren,Försvarsdepartementet, Frivilligorganisa-
tionernas samarbetsorgan FOS Hemvärnet.samt

Förmåner9.2 till frivillig personal
Dagpenning respektive dagersättning gäller generellsom er-
sättning till frivillig personal fredstidi 2 förordning [198637]

förmåner till frivillig personal fl.. Den utbetalas tillom m.
frivillig personal under utbildning till respektive i krigsbe-en
fattning eller deltagande i ledningsövning för totalförsvaret.
Emellertid utbetalas inte någon dagpenning-ersättning för del-
tagande i k. lokal totalförsvarsövning. Detta övnings-ärs. en
form under år framvuxit särskilt inom den civilasom senare
delen totalförsvaret. Jag finner därför förordningen börattav
kompletteras i detta avseende.

En frivillig får idag utbildningspremie för bl.a. fullorden
avtalsenlig tjänstgöring §.7 Erfarenheterna har visat ad-att
ministrationen utbildningspremien för detta ändamål bå-ärav
de kostsam och tidskrävande. Dessutom det sig rela-rör ettom

blygsamttivt belopp för den enskilde. Jag föreslår utbild-att
ningspremien för fullord tjänstgöring slopas. En sådan reform
innebär betydande besparing för frivilligverksamhetenen sam-
tidigt den detirepresenterar försumbar för-närmastesom en
månsförlust för den frivilliga personalen.

Idag får frivillig bl.a. traktamente vid tjänstledighetsresoren
Även§.8 här har erfarenheterna visat förmånen admini-att är

strativt kostsam och tidskrävande. Jag finner vidare motivetatt
för traktamentsersättning dettai fall -jämfört med situationen
värnpliktstjänstgöring föga bärande. Jag föreslårär därför att-
de traktamenten till frivilligutges vid tjänst-m. m. som en
ledighetsresor bort.tas

Vid beräkning resekostnadsersättning föreslår jag attav sam-
regel skall gälla nyligen införts för värnpliktiga SFSma som

1992526. Detta innebär ersättningsreglerna detatt i allmänna
reseavtalet skall tillämpas på den frivillige § andra9 stycket.

En utvidgning till sjukersättning föreslås.rätten Idag be-av
till dessa förmånergränsas rätten tjänstgöringen skallattav

minst två dagar följdi 11 §. Mitt förslag denär attvara en
frivillige helt jämställs med värnpliktig frågai sjukför-en om
måner.

Villkoret för komma frågai för de förmåneratt regleras isom



Förmånsfrågorna 107SOU 1992132

denna förordning enligt förslag liksom enligtmittär nuvaran--
de regler medlem frivillig försvarsorganisation.iatt ärman en-

medlem olikakommer tydligare till uttryck ordet iDetta om -
tidi-böjningsformer införs författningstexten stället för deti i-

böjningsformer. Möjlighetenanvända ordet frivillig medgare
uppfyllersärskilda fall förmåner till deni inteutgeatt även som

medlemskap bör dock finnas kvar.kravet på

Instruktörsförmåner9.3

arvoden idag fastställda i förordningenInstruktörernas är
till instruktörer frivillig försvars-[198638] förmåner inomom

bara arvode får före-utbildning. Häri regleras inte typ somav
också beloppenkomma vecko- respektive timarvode iutan--

fall instruktörenoch §§. Vidare stadgas i dekrontal 2 5 att som
yrkesofficer skall hanhon vid ledighet för medverkanär som

vidkännas löne- eller semesteravdrag förfrivilliginstruktör inte
får tillämpasledigheten. Motsvarande villkor på tjänste-annan

Övriga frivilliginstruktörer får undervid myndighet. sinman
arbetsinkomst med högst detmedverkan för förloradersättning

fårsådan dagpenning värnpliktigbelopp motsvarar som ensom
värnpliktsförmånsförordningen.enligt

gäller reglerna för tjänstledighet löneavdragNär det utan
för förlorad arbetsinkomst finner demrespektive jagersättning

ljuset den modell för tilländamålsenliga också i ersättningav
utbildningstjänster förslårför utförda jagorganisationerna som

Reglerna marknadsneutrala,ställe betänkandet.på iannat är
demdvs. följer marknaden for lönerna sigutan att pressa vare

det mindre ändamålsenligteller ned. Däremot finner jag attupp
instruktörsarvodesbeloppen förordning dels innebärlåsa i en

framtida budgetstyrsystem, dels före-det onödig tröghet i etten
dignitetfaller frågan ha lägre regeringsan-attänen vara en

hörarvoden det enskilda fallet enligtgelägenhet. Frågan iom
upphandlingssituation fram-hemma den jag imin mening i som

mellan myndigheterna ochtiden tänker kommer gällamig att
utbildningsuppdrag.frivilligorganisationerna avseende olika

finns det enlighet med vad redovisat skälSamtidigt i jag ovan
denna upphandlingssituation. Mittutsträckningi vissatt styra

Överbefäl-storlek bestämsförslag blir därför arvodenasatt av
och Arbetsmarknads-havaren fråga försvarsmakteni avom

myndigheternastyrelsen Jag därvid fråni övrigt. utgår att
med de berörda besluten fat-samråder organisationerna innan

frivilligandan ochJag utgår vidare från oegennyttantas. att är
styrande vid dessa överläggningar.
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Vid beräkning reseförmåner § andra stycket tillämpas6av
för närvarande bestämmelser förmåner enligt kollektivavtalom

gäller för allmänhet.statstjänstemän i Något sådant avtalsom
finns inte längre. Därför föreslår dessa förmånerjag föratt
instruktörer liksom för frivilligövrig personal kopplas till- -
allmänt reseavtal ARA. Med hänsyn till instruktörernas
tjänstgöringsförhållanden föreslås dessutom försvarets all-att

rörlighetsavtal FARA sektorsavtal för försvars-männa samt
makten SA-F tillämpliga relevantai delar.görs

Författningsförslag9.4

Förslag till
Förordning ändring förordningeni 198637om

förmåner till frivillig personal m.fl.om

Härigenom föreskrivs frågai förordningen 1986237om om
förmåner till frivillig personal m.fl.

dels och §§ ordeti frivillig olika4 14 i böjningsformeratt
skall bytas ordet medlem,ut mot

dels och §§ skall ha följande7-12 17 lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Inledande bestämmelser
1§

I denna förordning I denna förordningavses avses
med frivillig den med- med medlem den med-är ärsom som
lem i frivillig försvars- lem frivilligi försvarsorga-en en
organisation enligt kungörel- nisation förord-isom avses

frivillig för-1979301 ningen frivillig för-sen om om
svarsverksamhet. svarsverksamhet.
Enligt överenskommelse mellan frivillig försvarsorganisa-en
tion och berörd myndighet kan någon denäven änen annan som

medlem sådani organisation medlem under vissär en anses som
tjänstgöring.

fredstidFörmåner i
Dagpenning, dagersättning m.m.

§2
När frivillig tjänstgör När medlemi tjänstgör ien en

den frivilliga försvarsverk- den frivilliga försvarsverk-
samheten under tid då det samheteninte under tid då det inte

krig eller beredskapstill- krig eller beredskapstill-är är
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

stånd, får den frivillige dag- stånd, får han dagpenning, om
penning, tjänstgöringen tjänstgöringenom avser
avser

utbildning i dagartvå till krigsbefattning elleränmer en
vidareutbildning i krigsbefattning,en

deltagande ledningsövningi deltagande2. ledningsövningi
för totalförsvaret för totalförsvaret eller lokali

totalförsvarsövning.
Vid tjänstgöring får Vid tjänstgöring fårannan annan

den frivillige dagersättning. medlemmen dagersättning.
Vid utbildning enligt första Vid utbildning enligt första
stycket kortare1 stycket kortareär tre 1än är än tresom som
dagar betalas dock dagpen- dagar betalas dock dagpen-

för dagning för vilken den fri- för dagning för vilken med-
villige visar han förlorar lemmenatt visar han förloraratt
arbetsinkomst på grund arbetsinkomst på grundav av
tjänstgöringen. tjänstgöringen.

Utbildningspremie
7§

En frivillig får utbild- En medlem får utbild-en en
ningspremie, han fullgjort ningspremie han godkäntsnär när
avtalsenlig tjänstgöring, eller vid befálskurs för avtals-en

han godkänts vid be- personal ellernär befordrings-en en
falskurs för avtalspersonal el- kurs inom frivillig befálsut-
ler befordringskurs inom bildning.en
frivillig befálsutbildning.
Premiens belopp fastställs myndighet i 16av som anges

Reseörmåner m.m.
8§

En frivillig får vid inryck- En medlem får vid inryck-
till ochning utryckning från ochning till utryckning från

tjänstgöring fri mellan tjänstgöring fri mellanresa resa
bostaden eller arbetsplatsen bostaden eller arbetsplatsen
och tjänstgöringsplatsen. och tjänstgöringsplatsen.

Vid tjänstledighetsresor får Vid tjänstledighetsresor får
frivillig fri traktamen- frivillig fri enligt be-en resa, en resa

enligt bestämmelser stämmelserte meddelasm.m. som av
meddelas myndighet myndighet i 16som av som anges

i 16som anges
9§

Om färdbiljett tillhan-inte Om fardbiljett tillhan-inte
dahålls, har den frivillige dahålls, har medlemmenrätt rätt
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

resekostnadsersättning.till resekostnadsersättning. till
högst belopphögst det belopp Denna detDenna utgörutgör

förkostnaden för kostnadenmotsvararmotsvararsom som
and-and- med eller fartyg imed tåg eller fartyg i tågresa resa

klass.klass. rara
Om fri företas medOm fri företas med egenegen resaresa

enligtbil, betalas enligt bil, betalas ersättningersättning
sådanabestämmelser sådana de bestämmelserde omom

§kollektiv- förmåner gäller enligtförmåner enligt 5som som
allmänt reseavtal ARA.avtal gäller för statstjänstemän

allmänhet.i

10§
En medlem får under tjänst-En frivillig får under tjänst-

och frimellan fri inkvarteringgöring, inbegripet färd göring
förplägnad. Samma förmånerbostaden eller arbetsplatsen

frivillig under denoch tjänstgöringsplatsen, fri tillutgår en
kallelse färdasoch fri förpläg- tid då han efterinkvartering

arbetsplat-förmåner från bostaden ellernad. Om dessa inte
Uänstgöringsplatsenhar den tillkan tillhandahållas, sen

därifrån. Omvidfrivillige till ersättning återresarätt samt
till-gäller dessa förmåner kanenligt de grunder intesom

medlemmentill handahållas, harför sådan ersättning värn-
värnplikts- tillpliktiga under ersättningrätt mot-som

värnpliktig fårvadtjänstgöring. ensvarar
värnpliktsförmånsför-enligt

ordningen 19761008.

Övriga förmåner
§11

undermedlem harEn frivillig har under Entjänst-
tilltill sjuk- tjänstgöringgöring rätträtt sammasamma

sjukvårdsförmåner och be-vårdsförmåner och begrav-
gravningshjälpningshjälp värnpliktig värn-som ensom en

enligt värnplikts-pliktig harhar enligt värnpliktsförmåns-
förmånsförordningenförordningen 19761008 un-

under värnplikts-der värnpliktstjänstgöringen. 19761008
sjukvårdsförmåner fö- tjänstgöringen.Rätt till

religger dock endast tjänst-om
da-göringen minst tvåvarar

följd.igar en
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12§
Särskilda föreskrifter Särskilda föreskrifterom om

frivilligas till familjebi-rätt medlemmars till familje-rätt
drag och ersättning för skada bidrag och ersättning för ska-
och sjukdom under tjänstgö- da och sjukdom under tjänst-
ringen grupplivförsäk-samt göringen grupplivförsäk-samt
ring finns i familjebidragsla- ring finns i familjebidragsför-

1978520, lagen 1977 ordningengen 19911492, lagen
265 statligt personskade- 1977265 statligtom om person-
skydd, lagen 1977266 skadeskydd, lagen 1977266om
statlig ersättning vid ideell statlig ersättning vid ideellom
skada kungörelsen 1963 skadasamt förordningensamtm.m.
243 angående grupplivförsäk- 1988246 grupplivförsäk-om
ring åt värnpliktiga mfl. förring värnpliktiga mfl.

17§
De föreskrifter behövs De föreskrifter behövssom som

för verkställigheten denna för verkställigheten dennaav av
förordning får meddelas, efter förordning får meddelas, efter
samråd med berörda myndig- hörande berörda myndighe-av
heter och organisationer, i frå- ochter organisationer, frågai

verksamheten inom för- verksamhetenga om inom för-om
svarsmakten, Överbefälha-överbefälha- svarsmakten,av av

och i övrigt arbets- och ivaren, övrigt Arbets-av varen, av
marknadsstyrelsen. marknadsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den

Förslag till
Förordning ändring förordningeni 198638om

förmåner till instruktörer inom frivilligom
försvarsutbildning

Härigenom föreskrivs 5-8 §§ förordningenatt 198638 om
förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning skall
ha följande lydelse.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

Arvoden m.m.
2§

vecko-fårinstruktörEn ettvecko-fårinstruktörEn ett
medver-hankursarvode,kronor närkursarvode 195 perom

utbildningskursvidkarvidmedverkarhandygn, un-när en
kursenförutsättningder attför-underutbildningskursen

kalenderdygnminstpågårpågår trekursenutsättning att
tim-med minstföljdikalenderdygn iminst tre sexenen

dygnvarjeverksamhettimmarsmed minstföljd marssex
medverkarinstruktörenochoch in-dygnverksamhet varje

kursti-huvuddelenunderundermedverkarstruktören av
den.kurstiden.huvuddelen av

5§
medverkanVidmedverkanVid somannansomannan

2§iinstruktör2§i äninstruktör avsesän somavsessom
timarvodeinstruktörenfårtimarvodeinstruktörenfår
ersättninginnefattaskallersättninginnefattaskall somsom

ochförberedelse-normaltförochförberedelse-normaltför
restid.efterarbete samtrestid. Tim-efterarbete samt

kronor.130arvodet utgör
utbildningmedverkar ihelt dygnunderinstruktör ettOm en
förförutsätts attvillkorsådanaunderbedrivs ensomsom

kollektivavtalenligtförbandsövningstilläggskall fåyrkesofficer
förbandsövningstill-arvode motsvararinstruktörenfår ett som

lägget.

Övriga förmåner
§6

arbetsplatsenbostaden ellermellanfrifårinstruktörEn resa
tillhandahålls, harfärdbiljett inteOmtjänstgöringsplatsen.och

vidareharHanresekostnadsersättning.tillinstruktören rätt
utbildningstiden.ochundertraktamentetillrätt rese-m.m.

reseför-beräkningVidreseför-beräkningVid avav
förstaimånerförstaimåner avsessomavsessom

bestäm-detillämpasstycketbestäm-detillämpasstycket
förmånersådanamelserförmånersådanamelser omom

allmäntenligtgällergällerkollektivavtalenligt rese-somsom
all-och försvaretsARAavtalallmän-iför statstjänstemän

FARArörlighetsavtalsovplats iförKostnad männahet. en
förrätt-vaddock sägsinte.enbäddskupé samtersätts omsom

endagsförrätt-ningstillägg
för för-sektoravtaletning i

SA-F.svarsmakten
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Övriga bestämmelser
7§

kostna-Den berörda frivilliga försvarsorganisationen betalar
derna för instruktörer kostnader enligt 3utom

och §§Arvode i 2 5som avses
försvars-bestäms, frågai om

Överbefälhavaren,makten, av
Arbetsmark-och i övrigt av

Överbe-nadsstyrelsen. Innan
Arbetsmark-ochfälhavaren

meddelar så-nadsstyrelsen ett
samrådadant beslut skall de

med varandra.

8§
föreskrifter behövsföreskrifter behövs DeDe somsom

verkställigheten dennaför verkställigheten denna för avav
får meddelas, efterförordning får meddelas, efter förordning
berörda myndighe-med myndig- hörandesamråd berörda av

och frågaheter frå- organisationer, ioch organisationer, i ter
verksamheten för-verksamheten för- inominom omga om

Överbefälha-svarsmakten,svarsmakten, överbefälha- avav
Arbets-ocharbets- i övrigtoch i övrigt avvaren,varen, av

marknadsstyrelsen.marknadsstyrelsen.

kraft denDenna förordning träder i
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frivilligledighet förtillRätten10.

försvarsutbildning

direktivenenligtuppgiftUtredningens10.1

samhälls-frångäller dethaftde frågorEn jag att pröva omav
införaförutsättningarutgångspunkter finnsekonomiska att en

för arbetstagareanställningenledighet frånlagfäst tillrätt som
försvars-frivilligaför denutbildninggenomgå inomvill ramen

förutsättningar-skalldirektiven jag,verksamheten. Enligt om
rättighetenifrågavarandehur denförslag tillfinns, lämnana

finansieras.författningsregleras ochskall

ochutredningsförslagTidigare10.2
statsmakternaställningstaganden av

tidigareerinras ut-sammanhang bör förstI detta attom en
betänkandetFFMK, ifrivilligformånskommitténredning,

frivilligförsva-förmåner inomochErsättningarSOU 198535
försvarsverksam-frivilligledighet förtillföreslog att rättret en

skulleinstruktörtjänstgöringfrågahet iutom somom --
inför-bordehärombestämmelseransågKommitténinföras. att

avskedan-ellerförbud uppsägninglagen 1939727 moti omas
värnpliktstjänstgöringanledningmedarbetstagarede avav

tillanslöt sigövervägande antalet remissinstanserDetm.m.
någraborde införas; itill ledighetavseddadentanken rättenatt

omfatta in-bordeförordades ävenremissyttranden rättenatt
försla-avstyrkteremissinstanserstruktörsverksamhet. Ett par

get.
departementsche-anförde1985862134I propositionen prop.

kommitténdeförförståelse argumenthystefen han storatt
lagfästuppfattningendeladehan attfrågan ochanfört i att en
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till ledighet skulle kunna bidra till förbättra rekryte-rätt att
ringen personal till frivilligverksamheten. Han ansåg dockav

ytterligare beslutsunderlag bl.a. beträffande de arbetsmark-att
nadsmässiga konsekvenserna borde fram. Kommittéförsla-tas

krävde enligt departementschefen ytterligare övervägandenget
och klarlägganden det skulle kunnainnan läggas till grund för
lagstiftning.

Vid riksdagsbehandlingen emellertid förslaget lag-vann om
stadgad ledighettill reservationslös anslutning. Enrätt en mer
enig riksdag ställde sig sålunda bakom vad Försvarsutskottet,
likaså enhälligt, anförde frågan betänkandei i sitt FöU 1985

anslutning till8610 i motioner från hadevarim,tre resp.c,
yrkats ytterligareriksdagen utredning borde fatta be-att utan
slut den aktuella rättigheten. Utskottet skrevom

Utskottet vill inledningsvis peka försvarsministernpå iatt pro-
uttalar förståelse for depositionen FFMK framförargument röran-

de förslag lagfäst tillsitt ledighet för deltagande frivil-irättom en
ligutbildning för uppgifter totalförsvarets krigsorganisation.i Han

likhet med kommittén sådani skulle bidra tillatt rätt attanser en
förbättra rekryteringen personal för frivilligverksamhet. Repre-av

för överbefälhavaren och för de frivilliga försvarsorgani-sentanter
sationerna har inför utskottet framfört liknande synpunkter och

tillkomsten sådanprioriterat lagstiftning mycket Enhögt.av en
sådan uppfattning kommer också till uttryck i motionerna 528 c,

fp och alla innehåller yrkanden529 531 m riksdagenattsom nu
skall fatta beslut denna fråga. Aveni utskottet har positiv in-en
ställning till sådan införs. Det kan alltså konstaterasatt rätt atten
det finns bred anslutning kring uppfattningen införandetatten av

sådan rättighet skulle till för de frivilliga försvarsor-en gagnvara
verksamhet och därmed förganisationernas totalförsvaret.

Mot denna bakgrund finner utskottet angeläget regeringenatt
aktivt och tidsutdräkt förbereder lagförslag i Ut-utan ett ämnet.
skottet har anledning räkna med sker riksdagensåatt utan att nu

särskilt uttalande. Syftet med motionerna fpett 528 c, 529gör
och får därmed531 tillgodosett.m anses vara

Under debatten kammaren ocksåi gjordes flertal uttalan-ett
den, företrädare för alla de fyra med denpartierna,störstaav
innebörden ifrågavarandeden bestämmelsen tillatt rättom
ledighet med det borde läggas fram regeringen isnaraste ettav
lagförslag. Ingen talare pläderade för uppfattning.motsatt

Frågan lagfäst till ledighet för frivillig försvarsut-rättom
bildning kom till behandlingåter riksdagen anledningiupp av

vidmotion c 198990 års riksmöte. Försvarsutskottetav en
anförde därvid följande på denna punkt enhälligai sitt be-
tänkande l98990zFöU7, 25s.

Utskottet har vid behandlingen tidigare motionsyrkande iettav
ställt sig positivt till införandet sådan rättighet FöUämnet av en
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19858610. Utskottet anförde därvid bl.a. det angelägetatt attvar
aktivtregeringen och tidsutdräkt förberederutan lagförslag iett

Utskottet ansåg sig ha anledningämnet. räkna med så skeratt att
riksdagenutan någotatt särskilt uttalande frågan.gör i

Utskottet vidhåller uppfattningsin behovet till tjänst-rättom av
ledighet för deltagare ifrågavarandei utbildning och räknar nu som
tidigare med arbetet i regeringskansliet med dennaatt fråga sna-

leder till resultat. Mot dennarast bakgrund utskottet attanser
riksdagen börinte bifalla motion Fö301 c.

Liksom vid behandlingen fyra år tidigare godtog denna gång en
riksdagenig vad utskottet hade anfört deni aktuella frågan

beslut den 2 rskr.maj 1990, 198990226.

Relevanta10.3 bestämmelser i
studieledighetslagen

Jag finner det i och för sig något överraskande önskemålatt om
införande till ledighet för utbildningrätt inom totalförsvaretav
har framförts med sådan styrka under år. För-även senare
hållandet nämligenju det riksdagenär redanatt år 1974, på
förslag regeringen i fattade1974148, beslut lagav prop. om en
1974981 arbetstagares till ledighet för utbildning.rättom
Denna lag studieledighetslagen i princip alla anställda, iger
såväl allmän enskild tjänst och vid både och mindrestörresom
arbetsplatser, få behövlig ledigheträtt frånatt sin anställning
för undergå utbildning.att

Rättigheten begränsadinte till någonär viss utbild-typ av
ning. Endast renodlade självstudier har uttalanden igenom
lagens förarbeten undantagits. Den begär ledighet bör docksom
enligt förarbetena kunna precisera ändamålet med ledigheten
till deltagandeatt i kurs ellerviss viss angivennärmareavse
undervisning. Vidare lagen arbetsgivaren påverkarätt attger
ledighetens förläggning på så den flertaleti fallsätt kanatt
uppskjutas i halvår ochett eventuellt samtyckeom ges av-
berörd personalorganisation under längre tid.-

Det fullt klart all sådanär utbildningatt organiserassom
inom för den frivilliga försvarsverksamheten berättigarramen
till ledighet enligt studieledighetslagen. Anledningen till att
propåer lagfástande denna likväl har framförts frånrättom av
många håll långt efter den lagens tillkomst kan antingenvara,

kännedomen lagensatt existens och generella giltighet varitom
bristfällig eller lagen alltatt visat mindretrots sig ändamålsen-
lig tillämpa frågaatt i den utbildningtyp ordnasom av som
inom den frivilliga försvarsverksamheten. Under de senaste
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år 1985hänvisningfrivilligförmånskommitténsvidarekanåren
grundpåuppsägning värn-skyddlag motårstill 1939 avom

förvir-ochoklarhetvisstillbidragithapliktstjänstgöring en
ring.

gällandeanpassningförArgument10.4 aven
regler

organisationerochmyndigheterdehaft medKontakter jagsom
försvarsverksamheten visar,frivilligaengagerade deniårsom

förändringarmed vissaönskvärtdetalltjämtdäratt anserman
enskildaförmöjligheterna attsåoch praxis,regelsystem attav

försvåras.onödigtvistotalförsvarsuppgiñzer inteförutbilda sig
tanke påmedframför alltangelägenbedömsModifieringen som

ochDeveckor.elleromfattar ettde kurser en-parensom
utbildningsprogrammetpå ärockså stårtvådagarskurser som

de endastvarförveckoslut,förlagda tillallmänhetdäremot i
från sittledigabehöverdeltagarnamedförsällan att varamera

arbete.vanliga
anställdarbetsgivarenofta närbeskedEtt rätt enges avsom
uppgift,enligtförsvarsutbildningfrivilligför ärledighetbegär

tjänst-däremotändamåletför attfår uttassemesteratt men
före-Detperioden.aktuelladenbeviljas förkanledighet inte

slentri-tämligenarbetsgivarevissaverketfaller självai som om
studie-tillhänvisninguttryckligellermedanmässigt utan-

uppskjutamöjlighetden attutnyttjarledighetslagen en-
det förutenligtmedgesutbildningförledighetbegärd som

lagen.stadgandetnämnda i
kurserbestårförsvarsutbildningenfrivilligadenEftersom av

verksam-olikaantalefterdifferentierade dels stortettärsom
möjligtpraktiskt attdet intenivåmässigt,delshetsgrenar, är
under kor-upprepade gångerutbildningslagsanordna samma

möjlighet attuteblivendärförenskilde kandentid. Förtare en
avbräck,betydandeinnebärakurstillfálle ettdelta vid visstett

på programmetstårslag intenämligen kurs sammaen avom ny
svårig-exempel på attför övrigtfinnsefter lång tid. Detförrän
tilllett attutbildningtilltänktförerhålla ledighetheter att en

deninomfortsattfrånavståttvederbörande helt engagemang
detsynpunktallmän ärFrånförsvarsverksamheten.frivilliga

frivilligverk-tillrekryteringnackdel,avsevärdgivetvis omen
betydelse föruppgifterolikaförutbildningochsamheten av

ledighets-grundpåförsvårasellerhindrastotalförsvaret av
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reglernas utformning kombination med osmidig tilllämp-i en
ning.

Det kan tilläggas några de huvud-organisationeratt av som
sakligen rekryterar kvinnliga medlemmar har tyckt märka,sig

arbetsgivarnas benägenhet ställa till fram-sig positivaatt att
ställningar tjänstledighet för det aktuella ändamålet är stör-om

det gäller manliga och mindre fråga kvinnligainärre om
arbetstagare. Om denna iakttagelse riktig, finns and-är utöver

skälmotiv justering de formella reglernaäven attra se en av
åtgärd för jämställdhet.ökadsom en

Enligt mening talar det anförda entydigt förmin att en an-
passning regelsystemet bör komma till stånd. Samtidigt ärav
det viktigt konstatera, dels den modifiering gällandeatt att av
bestämmelser krävs för bättre ordning kan åstadkom-som en

sådant tillägg studieledighetslageni inteettmas genom som
innebär principiell förändring,någon dels justeringen inteatt
kan medföra några omfattande praktiska eller ekono-väntas
miska konsekvenser. Jag skall i avsnitt 10.8ett närma-senare

kommentera de samhällsekonomiska rele-aspekter ärre som
samband med sådan ändring regler ochi praxisvanta en av som

jag Redan dessförinnan kanrimlig. dock några deanser av
praktiska förutsättningarna förtjäna framhållas.

Några volymmått10.5

Jag har redan de aktuella utbildningsarran-erinrat attom
frånsett veckoslutskurserna till övervägande delgemangen - -

har längd eller veckor. I enstaka fall kan kurstvåen av en en
sträcka sig veckor. Främst inom den civila delentreöver av
totalförsvaret utsträckningförekommer utbildningstill-i viss
fällen infaller veckoslut.på eller två dagar vidinteen som
Utbildningsverksamhetens totala följandevolym framgår av
uppgifter. Under budgetåret 199091 deltog försvarsmak-inom

sådan utbildning här9 640 i intresseten ärca personer som av
därav grundutbildning, befordringsutbildning,5 760 i i700ca

kompletteringsutbildning repetitionsutbild-1 800 i och i3801
Ungefär deltogning. två tredjedelar samtliga i tvåveckors-av

kurser, enveckas-medan det flertalet de deltogövriga istora av
utbildning.

Uppgifter från Arbetsmarknadsstyrelsen avseende budgetåret
199091 den totalförsvaretvisar, inom civila delen 0004att caav

deltog sådan utbildning förlagd till vanligipersoner som var
arbetstid. Av dessa deltog tvåveckorsut-000 i1 personerca
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bildning och den helt övervägande delen de övriga iav en-
veckaskurser.

När det gäller utbildning den längd härintresseärav som av
det enligt bedömningmin heller för framtiden realistisktinteär
räkna med deltagarantalhögre omkring 000att 14ett än perso-

år, det flertalet kurseristoraner per varav engageras av en
eller två veckors längd. Och för den helt övervägande andelen av
dessa torde vederbörande arbetsgivare, liksom hittills, komma

ställa till ledighetsig positiva behöver hänvisaatt utan att man
till särskilda lagregler.några

Det bör nämligen understrykas, frågan ledighet frånatt om
yrkesarbetet probleminte något för majoriteten demutgör av

deltar den ifrågavarandei utbildningen. Många ärsom an-
ställda eller kommun, där enligt långvariginom praxisstat man
normalt ställer välvillig till arbetstagarnassig framställningar

ledighet för utbildning detta slag. En motsvarande in-om av
ställning har också under lång tid, och oberoende innehållet iav
olika författningar, från enskildavisats många arbetsgivare och
bekräftats bl.a. rekommendation Svenska arbetsgi-genom en av
vareföreningen. För åtskilliga frivilligrörelsens medlemmarav

det vidare helt förenligt med det anslåprivata intressetär att en
del årssemestern till denna ochutbildning,typav av en annan

studerande ferier.kan utnyttjastor utgörsgrupp av som
En beträffande tillanpassning de formella reglerna rättav

ledighet för utbildning frivilligförsvaret kommer sålunda iinom
praktiken behöva endast mindre del demutnyttjasatt av en av

årligen genomgår sådan utbildning. Det kan uppskatt-som
ningsvis högst isig år,ett tusenröra om par personer varavper

tal hälften kan delta enveckasutbildning och hälf-irunt antas
i tvåveckorsutbildning.ten

Förslag lagtextentill komplettering10.6 av

Mot bakgrund det anförts tidigare detta kapitel för-iav som
ordar tillägg studieledighetslagen,i varigenomjag att ett görs

möjlighetarbetsgivarens uppskjuta begärd tjänstledighetatt en
gällernågon begränsas såvitt utbildning den frivil-i mån inom

liga försvarsverksamheten. Vid utformningen förslagmittav
skall samtidigt beakta verksamhetenjag intresset attnoga av

vederbörandehos arbetsgivare inte i detta sammanhang på-
verkas negativt.

Som bakgrund återges det följande först de centrala stad-i
ganden studieledighetslagen uttrycker lagens generellai som
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giltighet och huvudsakliga kvaliñkationskriterier desamt nor-
f.n. gäller möjlighetfor arbetsgivarens uppskjutaattmer som

begärd ledighet.
Utdrag lag till ledighet för1974981 arbetstagares rätt ut-ur om
bildning

§ Arbetstagare allmän eller enskild vill undergål i tjänst, som
utbildning, har till behövlig ledighet från anställning enligtsinrätt
denna lag.

Har i lag meddelats bestämmelse avviker från denna lag,som
gäller den bestämmelsen. Beträffande förläggningen ledighetav
kan avvikande bestämmelse meddelas författ-även genom annan
ning lag, den arbetstagare, avlöningsförmåner fast-än rörom vars
ställes under medverkan eller myndighetregeringenav som rege-

bestämmer, eller hos riksdagenringen arbetstagare eller dess verk.
§ Avtal2 innebär arbetstagares rättigheter enligt dennaattsom

lag inskränkes ogiltigt den delen.iär
Utan förstahinder stycket får avvikelse från 4§ tredje3av

stycket, och §§ § andra och tredje styckena med5 7 10samt göras
stöd kollektivavtal arbetstagarsidanpå har slutits ellerav som
godkänts central arbetstagar-organisation attärav som anse som

enligt lagen medbestämmandeorganisation 1976580 arbets-iom
livet. - - -

3 § Rätt till ledighet tillkommer arbetstagare vid ledighetenssom
början har anställd hos arbetsgivaren devarit månader-senaste sex

eller sammanlagt månader under deminst tolv två åren.senastena

§4 Arbetsgivare har uppskjuta ledighet till tidrätt att änsenare
arbetstagaren har begärt enligt vad §§.i 5-7sägssom

Vill arbetsgivaren uppskjuta ledigheten, skall han under-genast
skålenarbetstagaren uppskovet och för detta.rätta om

Om arbetsgivaren eller brukar bunden kollektivavtalär vara av
beträffande den kategori arbetstagaren tillhör, skall under-som
rättelse uppskovet lämnas förutom till arbetstagarengenastom
också till berörd lokal arbetstagarorganisation. Arbetstagarorgani-

har vecka efter underrättelsesationen inom deträtt att atten
lämnades påkalla överläggning med arbetsgivaren uppskovet.om

Är5§ eller bunden kollektivavtalbrukar arbetsgivaren vara av
beträffande den kategori arbetstagaren tillhör och vill han attsom
ledigheten skall början månader efter arbets-sintaga änsenare sex

framställning, till uppskovet denfordras samtycke be-tagarens av
rörda lokala frågan hänskjutesarbetstagarorganisationen eller, om
till centrala överläggningar, vederbörande huvudorganisation påav
arbetstagarsidan.

I fråga ledighet sammanlagt arbets-högstmotsvararom som en
vecka fordras första stycket fristsamtycke så deni snartsom avses
arbetsgivaren önskar längre veckor. Detsamma gällertvåär än
beträffande stycket.ledighet i 3 § andrasom avses

Vad eller del företaghar gäller företagsagts ävensom om avnu
har övergått till arbetsgivare.ny

6 § Har ledighet år efterarbetstagare fått påbörja sin inom två
det framställning domstolsordes, har han påkallaatträtt pröv-
ning frågan ledighetens förläggning.av om - - -
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såväl tillskälig hänsyn6§ skallVid enligt7§ prövning tagas
hosverksamhetentillönskemål intressetarbetstagarens attavsom

allvarlig störning.kan fortgåarbetsgivaren utan
denledighet, harsamtidigt beredasflera arbetstagareKan

andra stycket.i §deltaga utbildning 3företräde vill i avsessomsom
hararbetstagareföreträde lämnashand skall ut-I andra som

turordningengrundskola och, vidmotsvarande nioårigbildning
arbetstid.den har obekvämdem emellan, som -- -

studieledighets-de här återgivna avsnittenSom framgår avav
gällerslag detolikarestriktionerfinns redanlagen näravnu

ledighet tilluppskjutafor arbetsgivare atträtten senareenen
En delbegäran.arbetstagarensden itidpunkt angettsän som

längd ochmed uppskovetsrestriktioner hardessa att göraav
for. Denavseddutbildning ledighetendenandra med ärarten av

avseendemed påbehövsregelsystemetkomplettering somav
bakgrunddennaförsvarsutbildningenfrivilligaden motsynes

den formensystematik,väl till lagensansluta sig av engesom
ochnuvarande §mellan 5vilken inskjutes 4paragraf,ny

vilkaförstparagraf bör preciserasdennaI ut-typer avnya
punkt finns knappastdennaskall gälla. Påstadgandetbildning

Frivilligformånskommitténsavvika frånanledningnågon att
såväloch innebarstöd riksdagenig atttanke, av ensom vann

kompletteringsut-befordringsutbildning,grundutbildning som
enlighet medanordnaderepetitionsutbildning, ibildning och

bordeforsvarsverksamhet,frivilligkungörelsen 1970301 om
instruktörstjänst-medan däremotregeländringen,omfattas av

den-utanförskulle lämnasfrivilligverksamhetengöring inom

samma.
arbetsgivarensvilken utsträckningfråganBeträffande iom

gäller detledighet skall begränsas,begärduppskjutaatträtt en
önske-anställdessidan denmellan åavvägningatt göra enaen

ifrågavarandekunna genomgårimlig tid ut-mål inomattom
sammanfaller medönskemål i principbildning, ett sam-som

frivil-medel bekostadeallmännadenhällets intresse att avav
utbildadmed välbedrivaskanförsvarsverksamhetenliga

legiti-vederbörande arbetsgivaressidanandrapersonal, och å
påtagligaansvarsområde slippa stör-inom sittkrav attma

nödvändiga.oundgängligeninteningar ärsom
skulleomfattande störningför någonRisken att upp-mer

be-synnerligen liten ibedömasemellertidkankomma som
gäller ald-det härutbildningsarrangemangtraktande deattav

medändamåletveckor. Utanfåtal attomfattarrig ettänmer
författnings-sålundakan det ieftersätts,regelanpassningen

sikteparagrafenifrågavarande ute-den tartexten attanges
högstvaraktighetutbildningstillfällen medslutande på aven
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med uppskjutennackdelenVidarefyra veckor. jag att enanser
såväl från arbets-tämligen måttligbedömasledighet måste som

erbjudasdet kansynpunkt,samhälletsfråntagarens omsom
utbild-motsvarandevederbörande genomgåmöjlighet för att

framtid. Finnsrelativttillfälle inomvidning annat näraett
förhind-böradärför arbetsgivaren intedenna möjlighet, synes

skall någonbegärda ledigheten idenfrån bestämma, attattras
förutsättningmedges underbör kunnasenareläggas. Dettamån

högsttill ståndkan komma inomavsedda utbildningendenatt
arbetstagarentidpunktfrån denhalvår räknatett ur-som

regeln börapraktiska skältänkt Avsprungligen hade sig. synes
detföreliggertill uppskovutformas så, att rätten senareom

månader efterochinträffar mellan tvåutbildningstillfället sex
skulle ha inletts.enligt ansökanledighetenden tidpunkt då

blir tillgäng-motsvarande utbildning inteOm däremot någon
sexmånaderspe-förrän efterarbetstagarelig för vederbörande

och allmännasenskildes detbör denriodens utgång, samman-
ståndkommer till inomutbildningenfallande intresse attav

eventuel-vikt arbetsgivarenstillmätasöverskådlig tid större än
Bestämmel-begärda ledigheten.uppskjuta denla önskemål att
sådana för-underarbetsgivarenbör tydligt klargöra attsen

begärda ledigheten.denhar medgehållanden att
här förordatuppskovsmöjligheten jaginskränkningDen av

tillämp-studieledighetslagensinominnebär prioriteringen
med flerta-utbildning jämförtkategoriningsområde vissav en

ställerbefogatfinner detDärför jaglet andra atttyper. man
vilken dokumen-normalfallet frågaikrav inågot större än om

hanarbetstagareskall kunna begäras närtation av ensom
försvarsutbildning.frivilligledighet föransöker om

förutsätta arbetsgivarenvisserligenallmänhet kanI attman
förhållanden föranställdesdenhar tillräcklig kännedom attom

ka-avsedda utbildningensdende uppgifter denne lämnar om
godtas. Före-skall kunnavidareraktär och omfattning utan

möjlig-frågaoklarhet, exempelvis iemellertidligger någon om
det docktidpunkt,alternativutbildning vidheten till ären

kontroll. Denvisstillfälle tillrimligt arbetsgivarenatt ges en
förete sinanmodas intyganställde bör sålunda kunna ettatt om

utbildningen, och arbetsgi-den aktuellabehörighet delta iatt
redautfärdathos den intygetdärtill habör tarätt att somvaren

motsvarande utbildning kommer ytter-på, att arrangerasom
halvården tidsfrist påligare någon gång inom ett är avsom

sammanhanget.intresse i
dettabehandlas iställningstagande den frågaiFöre mitt som

arbets-centralaföreträdare för deöverlagt medkapitel har jag
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marknadsorganisationerna. Därvid har från arbetsgivarhåll
framhållits eventuell förändring studieledighetslagenatt en av

deni aktuella riktningen borde kompletteras med kravettnu
framställningen ledighet för ifrågavarandeatt ändamålom om

skall inges särskilt god tidi för arbetsgivaren möjlighetatt ge
till nödvändig planering. Jag har förståelse för denna synpunkt
och bedömer hellerinte syftet med förslagmitt påverkasatt
negativt utformar reglerna så, önskemålet till-attom man

lmånadgodoses. En tidsfrist på bör enligt1 min mening vara
tillräcklig för arbetsgivaren erforderligt rådrum.att I detge
följande förslaget till författningstext finns därför villkorett

innebär den anställdes begäran ledighetatt för-som om om-
månsprincipen skall gälla måste inges minst dagar före den45-
tidpunkt då ledigheten börja. Den paragraf vilkenavses nya
enligt vad här bör tillläggas studieledighetslagensagts isom
torde lämpligen placeras efter 4§ och då böra benämnas 4 a
Den bör med hänsyn till de redovisade följandemotivennyss ges
utformning.

Förslag till paragraf a§4 i studieledighetslagenny
1974981
Om arbetstagare medlem frivilligi försvarsorga-ären som en
nisation begär ledighet för sådangenomgå grundutbild-att

befordringsutbildning,ning, kompletteringsutbildning eller
repetitionsutbildning anordnas enligheti med bestäm-som
melser för frivillig försvarsverksamhet utfärdade regering-av

skall följande gälla.en,
Under förutsättning den begärda ledigheten tilluppgåratt

högst fyra veckor och framställningen minst dagar45att görs
förvägi får arbetsgivaren besluta uppskov endast mot-om om

svarande utbildning tillgänglig för arbetstagaren vidär även
tillfälle inom period mellan ochtvå månaderett senare en sex

efter den tidpunkt då ledigheten enligt ansökan skulle ha
inletts. Uppskovet får längreinte varaktighet än att ut-ges
bildningen kan påbörjas före den nyssnämnda periodens ut-
gång.

Arbetstagaren skall begäranpå styrka behörighetsin att
delta i avsedd utbildning detta slag från veder-intyggenomav
börande frivilligorganisation eller myndighet.ansvarig Ar-
betsgivaren får hos den utfärdat informeraintyget sigsom om
möjligheten för arbetstagaren motsvarandegenomgåatt ut-
bildning vid tillfälle deninom period iett senare angessom
föregående stycke.
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Tanken10.7 på anknytning till förbudeten
uppsägning på grundmot av

Värnpliktstjänstgöring

Frivilligförmånskommittén föreslog, tidigare i sittnämnts,som
betänkande år 1985 den här diskuteradeatt till ledigheträtten
för viss utbildning borde regleras inom för års lag1939ramen

förbud uppsägningmot på grund värnpliktstjänst-om m.m. av
göring. Att jag valt lösning sammanhänger med föl-en annan
jande.

Genom tillkomsten år 1974 lagen 1974212 anställ-av om
ningsskyddl arbetstagare i såväl allmänär enskildnumera som
tjänst tillförsäkrade långtgående skyddett obefogademot upp-
sägningar Med tanke på den lagens tillämpningsom-attm.m.
råde dock inte helt kongruent medär studieledighetslagens
infördes vid den lagens tillkomst också i denna antalettsenare
uttryckliga regler förbud uppsägning ellermot avskedandeom
till följd ledighet för utbildning. Dessa regler återfinns iav
studieledighetslagens och8 9§§. De innebär, bl.a. genom en
formlig hänvisning till sju olika paragrafer lageni anställ-om
ningsskydd, uppsägning orsakadatt studieledighet kanen av
förklaras ogiltig enligt principer deni sist-samma som anges
nämnda lagen för motsvarande åtgärd inte har sakligen som
grund. Utförliga bestämmelser hur uppkomna tvister skallom
lösas, skadestånd beräknas gäller också i lika mån enligtm.m.
bägge lagarna.

Det givetvisär osannoliktytterst någon arbetsgivareatt nu-
skulle elleröverväga att avskedasäga anställdmera upp en

därför denne önskat ledigatt fåtal veckor förett attvara genom-
gå frivillig försvarsutbildning. Skulle detta allt någontrots en-
staka gång inträffa, redan i dagsläget den gällande arbets-ger
rättsliga lagstiftningen tillräckligt skydd för denett arbets-

drabbats.tagare Det torde uteslutet domstolattsom vara en -
arbetsdomstolenytterst skulle finna elleruppsägningatt en-

avskedandeett haft saklig grund, åtgärden vidtagitsom av
denna anledningg.

Man bör vidare lägga märke till den åberopade lagenatt från
1939 huvudöver inte innehåller någon bestämmelse tillrättom
ledighet. Att inkallas till värnpliktstjänstgöringpersoner som
måste avstå från yrkesarbete under denna tid har nämligen

1 Senare lagersatt 198280 anställningsskydd.31V om



försvarsutbildning 1992132frivillig SOUförledighettillRätten126

och det-tjänsteplikten,konsekvenssjälvklaransetts avvara en
forfattningsreglering.uttryckligkrävabedömtshar inteta en

förutsätt-forsvarsutbildningfrivillig ärdeltar idemFör som
lagstadgadnågoneftersomannorlunda,emellertidningarna

möj-kanlikheterfall. Vissadettaiexisterartjänsteplikt inte
kollektivetdeldengällersåvittföreliggaligen somavanses

förförfogandetillståmyndighet attavtal medingått omen
full-överensstämmelsen intedelsMentotalförsvarsuppgifter. är
delsalltså intedet sigpliktlagstiftningständig någon rör om

utbildningforsvarsorganisationernasfrivilligadeomfattar
särskildabundna tillintedeltagaremånga är upp-även som

skäl iattbakgrund jag ingetdennaavtal. Motgifter sergenom
kompletteringellerändringaktualiserasammanhangdetta en

hindratillkom forgamla lag attår50den än sommernuav
andra för-heltdåtidundervärnpliktigauppsägning enav

arbetsmarknaden.svenskadenrådde påhållanden

konsekvenserekonomiskaFrågan10.8 om
finansieringrespektive

Huvudsynpunkter10.8.1

enligtskallkapitel jagtill dettainledningennämndes iSom
aspekternasamhällsekonomiskadesärskiltdirektiven överväga

tillifrågavarande rättendenlagregleringeventuellpå aven
studieledig-bestämmelse ijusteringtjänstledighet. Den av en
bedömningenligt mindockförordat kanhärjaghetslagen som

konsekvenser störresamhällsekonomiskafå någraknappast av
kortva-utbildningstillfallevarje ärtanke påMed attbetydelse.

åberopabehövakanantaletdessutomochrigt att personer, som
kommerbegränsat,högstregelanpassningen,aktuella ärden

märk-få någonarbetstid intebortfallet attsammanlagdadet av
produktionsekonomiskvidinverkan snävnegativbar enens

kalkyl.
debeaktadessutommåsteperspektivvidareI sam-ett man
viktigaförutbildningligger ifördelar atthällsekonomiska som

tillräckligrationellt och ibedrivaskantotalförsvarsuppgifter
bidrarutbildningenvärde iockså attliggerDet ettomfattning.

kompetenshöjningochutvecklingpersonligatill deltagarnas
tordekvantifierasvårafördelar attDessahelt allmänt. är men

betydande frånkaraktäriseraskunnavidareutan merasom
effekter artmotsattdesynpunktallmän smärre somän av

antalbegränsathos ettskulle kunnaeventuellt uppmätas ar-
betsgivare.
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Det kan vidare förtjäna understrykas, det frågai denatt om
aktuella utbildningen föreliggerinte någon risk förnu överut-

nyttjande. Utbildningen anordnas vederbörande totalförs-av
varsmyndigheter eller på deras uppdrag, bekostas noggrantav
budgeterade allmänna medel och genomförs endast deni om-
fattning motiveras samhällets behov.som av

10.82 En preliminär kalkyl

Om vill uppskatta den samhällsekonomiska kostnadman som
skulle uppstå vid genomförande denett föreslagnaav anpass-
ningen studieledighetslagen, kan den relevanta frågan for-av
muleras sålunda Hur blir det totala produktionsbortfalletstort

efter det antal arbetstimmarmätt går förlorade till följdsom av
den formella ändringen Man måste sålunda bortse från sådan
ledighet skulle ha kommit till stånd ändringäven utansom av
regelsystemet, dvs. dels sådan tjänstledighet skulle ha med-som
givits vederbörande arbetsgivare enligt praxis for-oavsettav
mella bestämmelser, dels sådan skulle ha inträffat eftersom
längre fördröjning enligt studieledighetslagens generella princi-
per.

Som tidigare talar sannolikheten försagts allra högstatt ett
tusen år kan komma behöva åberopaatt denpar personer per

tilläggsbestämmelse föreslås. I tal hälften dessaruntsom nu av
kan deltagareantas i tvâveckors kurs och hälften ivara en en
enveckas kurs. Sammantaget innebär detta bortfallet underatt

år kan uppskattasett till högst 3 000 arbetsveckor ellerca ca
110 000 arbetstimmar 1 000 37,7 1 000 75,4.+x x

För uppfattningatt vilken marginell betydelse ettge en om
produktionsbortfall denna storlek skulle rela-representeraav
tivt kan desett angivna talen jämföras med följande uppgifter

den totala omfattningen på svensk arbetsmarknad tjänst-om av
ledighet för studier. Uppgifterna härom har inhämtats från Sta-
tistiska centralbyrån SCB, regelbundet återkommandevars
arbetskraftsundersökningar AKU bl.a. belyser omfattningen

arbetsfrånvaro och fördelningen denna med hänsyn tillav av
olika orsaker.

Det totala antalet arbetstimmar år 1991 i genomsnittsom per
vecka förlorades på grund studieledighet uppgick enligt AKUav
till 5501 000, vilket för helt år drygtmotsvarar 81 000 000

Ökningenarbetstimmar. enligt med arbets-110 000ovan ca
timmar på grund regelanpassningen sålundamotsvararav en-
dast något promille1 den studieledighetän tas utmer av som
enligt gällande bestämmelser.nu
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för-antaletutgångspunkt imedocksåkanJämförelsen göras
relate-skall dåveckor enligtCa 000arbetsveckor. 3lorade ovan

000genomsnittsvecka 41undertill varatt personerenras
och 000veckan 8studier helagrundfrånvarande på personerav

Skattasundersökning.SCBsallt enligtveckan,under del aven
volymtillvecka mot-ochbortfall underdetta ensammaen

kvantifierasårsbortfalletkanheltidsinsatsersvarande OO045
Även blirdettaräknat på sättarbetsveckor.000till 1102ca

promille.drygendastökningen en
produktions-det tänktaomfattningenförsökEtt att avange

uppgiftersådanabaseras påkanbortfallet i termermonetära
Riksför-hosregistrerassjukpenningbelopputbetalda somom

genomsnittlig löne-vilkenberäkningochsäkringsverket aven
uppgickjanuari 1992belopp. Inämndanivå enmotsvararsom

ochkr.till 588dagslöngenomsnittligberäknaddettapå sätt
påproduktionsbortfallkr. Etttill 2 940veckolönmotsvarande

dessautgångspunktimedskulleunder årarbetsveckor ett3 000
kr.milj.9storleksordningentillkunnaberäkningar taxeras

samhällsekonomiskvidenligtkostnaderDe ana-enovansom
regelanpassningenförordadetill denhänförasskulle kunnalys

ocksååtgärdenintäkterdeavräknasgivetvis motmåste som
kalky-samhällsekonomiskadenIntäktssidan itill.skulle leda

mycketbeloppsmässigt ettutandock intekanlen angeman
medmigfår nöjahärvarför jagberäkningsarbete,omfattande

tilltillskottdethandförstaisigDetuppskattning. rör omen
de be-uppkommer atteffektivitettotalförsvarets genomsom

tillräckliguppgifter iavseddaförutbildaskanrörda personerna
aktuelladeniDeltagarnatidpunkt.vidochomfattning rätt

utbildningsanordnarenfrånersättningfår juutbildningen -
dag-enligtmyndigheter ettrespektivetotalförsvaretsytterst -

bedömningsamhälletsklartmarkerarDettapenningsystem. av
iliggerfor övrigtvilketvärde,besitterutbildning ettdennaatt

sakens natur.
totalförsvarssek-respektiveföromedelbaraden nyttaUtöver

böråstadkommerutbildningenifrågavarandedentorer som
förmervärdedeträknastotalkalkyl vidareintäkt i somensom

vederböran-tillbidrarutbildningenligger ideltagare attvarje
kompetenshöjningallmänochutvecklingpersonligades ger en

helhet.samhälletförliksomindividenför som
allmännaibeskrivit termerhärjagintäktseffekterDe som

belopps-kvantifierassvårigheterintekan utannämntssom
välochtotalnivâvärdet på gottsammanlagdadetAttmässigt.

kostnadernasamhällsekonomiskaangivnade förutöverstiger
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emellertid uppenbart, vilket i sin innebär saldottur iattsynes
den samhällsekonomiska kalkylen blir klart positivt.

10.8.3 Avslutande kommentarer

Allt det jag har redovisat talar för det inte kanattnu vara
behövligt eller meningsfullt söka anvisa någon särskildatt f-
nansiering med anledning begränsningviss föreslåsatt iav en
fråga arbetsgivares enligt studieledighetslagenrätt attom upp-
skjuta begärd ledighet. Kostnaden för de ersättningar i formen

dagpenning förutsätts utgå till kursdeltagare behöverav som
visserligen liksom hittills finansieras statsbudgeten. Menöver
utbildningsvolymen inom frivilligorganisationemas verksam-
hetsområde bestäms efter prioriteringar respektivesom myn-
digheter genomför med utgångspunkt i myndigheternas bedöm-
ning totalförsvarets behov och inte i efterfrågan frånav presum-
tiva kursdeltagare. Utbildningsvolymen och ñnansieringsbe--
hovet påverkas sålunda inte möjligheterna till ledighetattav-
från yrkesarbetet underlättas för mindre del kursdelta-en av
garna.

Det också viktigt slå fast deär principiellaatt att resonemang
förts i detta kapitel inte påverkas eventuella framtidasom av

förändringar det gäller den ifrågavarande utbildningsverk-när
samhetens totala omfattning. Inte heller påverkas bedömningen

nettoeffekten denatt förordade regeljusteringen vidav en sam-
hällsekonomisk totalkalkyl blir positiv.

Enligt utredningsdirektiven har haftjag bl.a. efter höran-att
de arbetsmarknadens parter om det från samhälls-prövaav
ekonomiska utgångspunkter finns förutsättningar införaatt en
generell till ledighet för den aktuellarätt utbildningen. Somnu

i avsnitt 10.6 har genomförtnämnts jag sådana överläggningar
och i avseende kompletteratett mitt förslag med hänsyn till vad

därvid framkom. I övrigt anfördes vid dessa kontakter intesom
något anledningmig till tveksamhet beträffandegett densom
här föreslagna uppläggningen.
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Kostnadskonsekvenser11

samlade nyttanbesparingskrav störstaInga avmen
tilldelade medel

statsmakter-prövaskall jagdirektivutredningensEnligt om
denfårfrivilligverksamheten störs-medel förtilldelning avnas

gällerdettotalförsvaret. Närförsamlade nyttanta
minakostnadseffekternaskallutbildningsverksamheten av-

förslag redovisas,
undersökas,kostnadseffektivitetenskallförmånssystemet- skall deförsvarsbildningfrivilligförledighettill sam-rätten-

konsekvensernahällsekonomiska prövas.

föreslåpå miguttalade krav att0rd ingamed andrafinnsDet
vissavvecklingellerneddragningformibesparingar avavex.

detgälleremellertid utöverVadfrivilligverksamhet. somsom
förkravetgenerella stat-detdirektiveniuttryckligen ärsägs

fårförslag inteutredarensdvs.19845dir. attutredningarliga
statskassan.förutgifterökademedföra

resultatstyrningMål- och
frivil-mellangällaskallföreslagitjagansvarsfördelningDen

avseendetotalförsvarsmyndigheternaochligorganisationerna
medelstill-tillämpamöjligtdet attfrivilligutbildningen gör en

5Kap.resultat.utbildningsverksamhetensbaserad pådelning
kostnaderökade utan öpp-medför ingasystemförändringDenna

anslags-förprocedurenrationaliseradelsmöjligheter attnar
Försvarsdepartementetiberedningenochframställningar av

bådeverksamhetensförbättradelsbudgetfrâgor,hithörande
effektivitet.ochproduktivitet

visstföreslagit att etthar jagför detta systemInom ramen
utbildningsproducerandetill dedirektskallbidragstatligt ges

övergångsperiod.treårigunderfrivilligorganisationerna en --
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Kap. Förslaget för undvika effekter4 motiverat negativaattär
på verksamheten under övergångsperioden. skallDet betraktas

förskott på för utförda uppdragersättningen och såle-ettsom
des inte merkostnad.som en

Förslaget tilldelning medel för utåtriktad försvarsupp-om av
lysningsverksamhet forsvarsupplysningsrådvia skallett ses

öka effektivitetenmotiverat eller den samlade verk-attsom av
ningsgraden hos for befästainsatser totalförsvaretsstatens att
folkliga förankring. Kap. Vilka riktas for detta6 resurser som
ändamål bör fråga löses for deninomvara en som ramen norma-
la budgetprocessen.

Förslagen borttagande förmåner för frivilligvissaom av per-
sonal respektive instruktörer medför kostnadsbesparingar för
statskassan samtidigt de innebär marginella förluster försom

Överbefalhava-de frivilliga. Kap. Förslaget överlåta till9 att
respektive Arbetsmarknadsstyrelsen fatta beslut in-attren om

struktörsarvodenas storlek innehåller enligt bedömningmin in-
riskmoment avseende kostnadsökningar jämfört med idagget -
arvodena fastställs regeringen. Jag utgår från frivil-när attav

ligandan och framgent skall råda.oegennyttan

Samhällsekonomisk kalkyl
Den samhällsekonomiska kostnaden dvs. det totala produk--
tionsbortfallet efter antalet förlorade arbetstimmar förmätt -
förslaget till ledighet för frivilligutbildning kanrättom upp-
skattas till högst arbetstimar år. Kap. Tar110 000 10ca per

därtill hänsyn till intäktssidan dvs. det tillskott till total-man
försvaret uppkommer de berörda kanattsom genom personerna
utbildas tillräckligi omfattning bedömning dennamin attär

och väl överstiger den beräknade kostnaden. Saldot denigott
samhällsekonomiska kalkylen blir således klart positivt.

Anslagstekniska följder
De förslag lagt avseendejag frivilligut-styrningstatens av
bildningen respektive frivilligorganisationernas medverkan i
försvarsupplysningen har bl. ambitionenmotiverats atta. av
stärka från regering och riksdag det gällerengagemanget när
mål- och prioriteringsfrågor så de politiska instansernasatt
bedömningar på något klarare kan bli vägledande forett sätt
verksamhetens inriktning likaväl dess omfattning kap. 4.som
Instrumentet härför regleringsbreven och konsekvensenär av
mina förslag bl.a. både tydliga Verksamhetsmål och resul-är att
tatkrav avseende den försvarsverksamhetenfrivilliga där for-
muleras. Huruvida dessa skall kopplas till för frivilligverksam-
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heten öronmärkta anslag eller anslagsposter eller inomrymmas
berörda myndigheters olika anslag anslagstekniskär frågaen

iavgörs regeringskansliet.som Emellertid, det gällernär mitt
förslag ett övergångsstöd underom begränsad period kap.en 4
förefaller särskild anslagsposten motiverad; det gällernärvara
mina övriga förslag kap. och5 förefaller6 den andra lösningen

den naturliga, dvs. finansieringenvara att frivilligverksam-av
heten inryms dei berörda totalförsvarsmyndigheternas anslag.
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yttrandeSärskilt

Håkansson,Andersavlämnat experternaav
Nordmark ochO.Malmborg, LarsafMarianne

Brittmarie Utterström

medverkan ifrivilligUtredningenUndertecknade iexperter om
yttrande ochsärskildaföljandehärmedtotalförsvaret avger

utredningen.bifogasdettahemställer att
med stödbl.a.har,försvarsorganisationernafrivilligaDe av

särskildhaftfrivilligkungörelsertidigareochnuvarande en
har bl.a. in-Dennaorganisationer.ideellabland våraställning

betraktatsverksamhetenfrivilliga försvarsdenneburit att som
villkor,särskildapå detotalförsvaret,del än somomaven

har organisationernaStällningen ettinnebär.frivillighet gett
Dendelaktighet.stark känsladärmedochuttalat avenansvar

samverkanförplattformorganisationernahar också gett en
med myndigheterna.

efterhandmedelfemtonårsperioden harUnder den senaste
Därmed hartill organisationerna.myndigheternaflyttats från

medverkanochtill inflytandemöjligheterorganisationernas
samhällssektor,viktigamedborgare såalladen förökat i som

med denvälharDettatotalförsvaret stämt överensutgör.
ÖBsåvälförsvarsverksamhetfrivilliggrundsyn på somsom

statsmakternaocksåför. Vi uppfattaruttryck attAMS gett
utveckling.understrukit denna

försvarsverksamhetenfrivilligadenEnligt vår uppfattning är
sidaförsvarsorganisationernasfrivilligaåtagande från deett

tilllett ansett atthar sin statenDet i attturgentemot staten.
skäligfåbör ersätt-medlemmarderasorganisationerna och en
sådant värdeåtagande hardettaeftersomför åtagande,ning sitt

för-naturligtockså varit statenhar därför attför Detstaten.
direkt tillmyndigheterna,statsanslaget, viadelar medel från

organisationerna.
till myndigheter-skall gåstatsmedlenUtredaren föreslår att

förorganisationernabetalarupphandlingsedan genomsomna,
organi-eftersomavråder från dettautförda tjänster. Vi system

myndig-beroendeställning gentemothamnar isationerna en
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grund-heterna och får svårt eller omöjligt hävda sådanatt
specifikt myndighetsinriktad.läggande verksamhet inte ärsom

uppdragOm samband medorganisationerna iges pengar
finns det generell för organisationerna få statligaingen rätt att
medel verksam-och därmed kunna dimensionera sinatt egen
het. Organisationerna berövas detta möjligheterpå sinasätt att

initiativ.ta
Det själva grunden den frivilliga försvarsverksam-iärsom

heten nämligen den enskildes vilja frivilligtatt ta ettär upp-
drag. Detta försvinner kan planeraorganisationerna intenär
utifrån medel, de bakgrundtilldelats statsmakterna motsom av

uppdragsina enligt kungörelsen frivillig försvarsverk-av om
samhet.

frivilliga forsvarsorganisationernaDe hittills habör liksom
anslag och delprogrammotsv. viamotsv.ett eget ett som

myndigheterna fördelas direkt till organisationerna. Nuvaran-
de bör vidareutvecklas på total-inomsystem sättsamma som
försvaret målstyrning ochi övrigt bättre redovisningmot en av
verksamhetens resultat och effekter. På det kan organisa-sättet

initiativkraft självständighettionernas och bibehâllas, samti-
digt kostnadsmedvetande och årsredovisning vidareutveck-som
las.

Av förordningen bör framgå vilka organisationer frivil-ärsom
liga försvarsorganisationer. Detta har hittills grundenutgjort
för den legitimitet och det stöd verksamhetgivitstatensom en

detpå speciella område försvarsmakten och totalförsvaretsom
ar.

Vad gäller frivilligavtalen utredaren myndigheternaattanser
skall ikläda det och de förpliktelser,sig tillkommeransvar som

dettai sammanhang. Alla frivilligavtal bör enligtstaten ut-
redarens mening ingås mellan den enskilde och vederbörande
myndighet.

Förpliktelser och förmåner regleras, enligt nuvarande be-
stämmelser, i kungörelsen för frivillig försvarsverksamhet resp.
förmånsforordningar. Detta oberoende organisationär av om
eller myndighet foransvarig avtalen.är

Vi förvaltningsansvaret for frivilligavtalen kanattanser
överlåtas till de organisationer, beredda detta.åta sigär attsom
En sådan uppgift ligger väl linjei med delegera tillatt genom-
förandenivån. Detta också organisationernas tydligtgör ansvar

det gäller ställa personal till totalförsvarets förfogande.när att
Uppdelningen på ständiga och tillfälliga behållas.avtal bör

Totalförsvaret har behov båda kategorierna. Avtal till-forav
fällig tjänstgöring bör finnas kvar bl.a. for täcka hemvärnetsatt
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behov och för det möjligt för den enskildeatt förenagöra att
uppgifter, vilket i sin viktigt arbetskraftssynvinkel.tur är ur

Avslutningsvis vianser
Utredaren har inte i alla stycken värderat den grund-rätt-
läggande ideologin hos de frivilliga försvarsorganisationerna,
den frivilliga försvarsverksamhetens betydelse för totalför-

organisationernas självständighetsvaret, och den starka vil-
till förtroendefulltjan samarbete mellanett organisationer

och myndigheter.
Utredaren framhäver organisationernas självständighet och-
har på juridisk grund skallvisat de utanförstå ochatt statens
myndigheternas inflytande. Denna självständighet kräver
dock nödvändiga förutsättningar form författningsstödi av
och direktriktade medel. Det också vår uppfattningär att
samtliga rekvisit, paragrafi förslagettre 1 i till för-ny
ordning, skall uppfyllas för organisation skallatt en vara en
frivillig försvarsorganisation.
Utredarens förslag kan komma begränsa frivillighetenatt-
och det klarlagtinte den föreslagna styrformenär att ger en

rationell administration eller minskade kostnader. Detmer
förefaller därför logiskt fortsätta denmest pågåendeattvara
utvecklingen riktningi ökad målstyrning och klararemot
redovisning verksamhetsresultaten. Det våra organisa-ärav

ÖBtioners myndighetens bedömning, densamt frivilligaatt
försvarsverksamheten har fortsatt betydelse. Om dennastor
bedömning delas statsmakterna det fel deattav vore genu
frivilliga försvarsorganisationerna osäkrare grund ståatten
på och kraftigt förändrade förutsättningar för verksam-sin
het.

De ståndpunkter dettavi redovisat i yttrande vi bereddaärsom
utveckla fortsatti arbete.att ett
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Medlemsantal i de frivilliga försvarsorganisationerna uppgifter avtalsbind-samt om
ning och utbildningsvolym

Organisation Medlemsantal Utbildningsvolym1991-07-01
Totalt Däravavtalsbundna Ungefärl anta]Totalt antal

åiâåååâfâåâådeltagareGenom ;g-v- Genom
uppskattningtalAvtalsluta 9091 9192 9091 9192

plande
myn-dighet

® ®Lan
Friv. automobilkåremasriksforb. 10375 8 585 Ego 7812 3 196 11700 13200-60

Försvm.
SverigesKv. bilkárers riksforb. 12775 Lan5335 1270 5863 6 542 20200 24400

®Lst
© ©Lst

Friv. mowrcykelkåremasriksforb. CB912 10 442 706 24 1 146 21500 27500
Friv. flygkåren Lst1500 840 228 388 500 900-

Försmm.
Friv. radioorganisationen 7 133 45 Lst 2221 880 7803 4 12600 17000

@
Svenskabrukshundklubben 112 74 Flygv.59 42 292 440 1400 2300

Lan
Svenskablå stjärnan Ego5280 3503 853 1084 900 64004-30

® ®
Svenskarödakorset 456673 15747 13268 16659 29800 40300

® ® ®Flygv. ®
Riksforb.SverigesLottakárer 42 165 7500 Marinen 10305 78012 12 400 49 400 46 000

Armén
© © © © ©

SverigesCivilforsvarsforb. 842 16831 32241 78 84 000 50 400 64 300-
®

Centralforb. befälsutbildning 36826 12743 12400 47800 33200- -
Sv. vämpliktsoflicersförb. 633 68 50 200 200- -

D
Sv.Arméns Flygv. res-ofY-förb. 0505 40 1000. - - --

@ @
Sv. Flottansres-ofT-förb. 867 240 100- -

®
Kustartilleriets res-olT-forb. 785 40 40 100 100- -

D D D
Sjövämskårernastiksforb. 3064 2388 2037 14 200 11900- -

© ©
Flygfáltsingenjörsforeningama 903 550 550 1 500 1 500-- -

G 0 G
Flygvapenforen.ñksförb. Flygv,10718 251 3003 2680 1290011500-

®
Frivilliga skytterörelsen 572179 - - - - --

©
Sv. sportskytteforbnndet 150000 - - - - - -

®
Sv. pistolskytteforbundet 59429 - - - - - -
Sv. fallskärmsförbundet 2 704 - - - - --
Samtligaorganisationer

Summering tabellens noteringaravkorrigering 1093560 26 46858 138765 149672 277700 302300utan 143
Il. Efter korrigeringarvissa som gerökad fullstän-summeringen inte Cirka Cirka Cirka Cirka Cirka Cirka Cirkamen®dig relevans 530000 000 00026000 45000 68000 77 240000 270

Förkortningar Lan Länsarbetsnämnd, länsstyrelse, Civilbefil-Lst Försum. försvarsmakten,Ego CBorganisation,egenhavare
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Anmärkningar och kommentarer talet deltagare ca 75 % 60 % räknat efterresp. cadet uppskattade antalet utbildningsdagar. Från-Allmänt räknas dessa kurser blir antalet deltagare 7122budgetåret 199091 och 11 000 budgetåretNoteringarna 199192i tabelllen grundar sig med några få och det ungefärliga antalet utbildningsdagarundantag på uppgifter vederbörandeorganisatio-som 14800 27 800.själva resp.lämnat till utredningenner påsom svar en ® Medlemsantalet CFBi fördelar sig sålundaenkät. I vpl,de fall lnotering i tabellen inomen anges pa- res-off., hv- ochavtalspersonal 18921,2 ungdomarmarkerarrentes detta antingen den efterfrågadeatt 846,4 3 övriga yrkesofficerare, överårigauppgiften 13059.inte kunnat lämnas i enkätsvaret utan er- ® Antalet medlemmar SAFRi tabellenangesni såsomsatts ungefärlig eller den redovisadeattav en upp- det for utredningenuppgetts 0B. Organisatio-giften något skäl mindre avrelevant.är Närmareav for- enkätsvar innehöll frågaiklaring medlemsantaletnenstill de parentesforsedda omnoteringarna i deges endast cirkauppgift. Organisationens be-det ennoter hänvisas till vid respektive svarsom positioner i träffande utbildningsvolym 199192tabellen. inkluderade
deltagandeäven vid förbundsmöte ochUppskattningen vissa kon-antalet utbildningsdagar harav ferenser. Den andel uppgivet deltagarantalgjorts utredningen avpå basis lämnadeav uppgifter somav hänförde sig till dessa harde frånräk-olika kursernas längd arrangemangoch deltagarantal.om Kurs- i tabellen. Därnats redovisad utbildningsaktivitetlängden har dock flerai fall endast varit summariskt enbart fälttävlan. Uppgifteravser genomfördangiven, varför uppskattningen omtotalantalet utbild-av utbildning 199091 saknas i SAFRsningsdagar med osäkerhet. svar.omges @ Medlemsantalet for SFRO härI fråga såsom detsummeringen angesuppgifterna forom samtligaav OB. Enligtuppgetts organisationens enkätsvarorganisationer avtvå alternativ, det förstages in-varav medlemsantalet 750. Från detnebär ivarallaatt i tabellen ca svaretangivna värden upp-sammanräk- givna antalet deltagare i planerad utbildning harochnats härefter noterats korrigering.summan utan I dragits det antaldet vid föredrag,andra närvaroalternativet somhar avserkorrigeringar orts for vis- studiebesök Den i tabellen redovisadeförhållanden utbild-m.m.i syfte ökasa relevansenatt hos fram- ningsaktiviteten skjut-komna navigeringsöv-totalvärden, avseroch dessa resp.redovisas i avrundat ningar. Uppskattningen antaletskick. utbildningsda-Vilka korrigeringar avgjorts framgår detisom dettai fallär synnerligen osäker.följande Uppgiftgarkommentaren till R.genom omnot genomförd utbildning 199091 saknasBeträffande i sFROzsberäkningen den totala medlems-avstocken svar.i frivilligorganisationema bör dock observeras ® Antal medlemmar KAROFi här såsom detnågon hänsynatt inte kunnat angestill det förhållandettas OB. Enligtuppgetts organisationens enkätsvaratt kan avmedlem ien person änvara organi-mer en av medlemsantalet 800.varsationerna. Detta cadetgör att sammanräknade med- © Medlemsantalet SVKRFi fördelarlemsantalet sig sålunda vpl.inte liktydigtär med med allutan sanno- befäl m.fl. i krigsorganisationenlikhet 1893,högre ungdomardetän sammanlagda antalet engagerade 943, övriga 1470. Uppskattningenindivider. antaletHur dubbelanslutningen ut-stor avfaktiskt är, bildningsdagar dettai fallär synnerligenfinns det osäker.dock inte underlag för att närmare ange. 0 Avtalen saknar samband med medlemskapet iFVRF. De har ingåtts dubbelanslutnaNothänvisningar av personeri deras egenskap SLK-medlemmar.av® I det angivna antalet utbildningsdagar Medlemsantalethar for i FVRF fördelar sig sålundavartdera året inräknats vpl. befäl2 000 dagar ochenligt meniga 6658, ungdomar 2 015,som öv-or-ganisationens uppskattning rigahar 2åtgått 074.åtgårresp.for flyttning ®övningsfordon. Det för FSR uppgivna medlemsantaletav hänför sigA-avtalen inom SKBR fördelar till kalenderårsskiftetsig enligt följande 1990 91.-armén 1527, ©marinen I det219, flygvapnet for SSF204, läns- uppgivna medlemsantalet, tordesomarbetsnämnder 3 051 varav ungefärligt,transportfunktion ingår aktiva skyttar tillvara antalett2 396 och civil hälso- och sjukvård 655, 70krigsläns- 000 ca 47 %.av av castyrelser ®40, kår Det240, SKBR för SPSFcentralt uppgivna54. medlemsantaletegen hänför sig© Antalet utbildningsdagar till kalenderårsskiftethär såsomdet 1990-91. I antaletanges ingårupp-getts organisationen. 20 149 aktiva skyttarav ca 34 %.I uppgivet ©medlemsantal Uppskattningeningår ungdomsmedlem- frågai FIFF antaletom ut-av5 % och familjemedlemmar bildningsdagarmar 19 Om%. dessa synnerligenär osäker.frånräknas blir ®medlemsantalet Korrigeringar45 vid225. summering, alt. II, har gjorts en-® Det angivna medlemsantalet ligt följande.SRK totalt ochavserinkluderar ickebetalande Betr.även 1medlemmar medlemsantal har18 %. gjorts dessa reduktio-Enligt uppgift 0B 26 000 SRK-medlemmarärav nerengageradeför totalförsvaret för SBK 88713 medräknats 45225i.st.f. 59 112SRK-medlemmamas B-avtal SRK430673uppgifter för 36000 456673avser - -armén socialstyrelsen. SSF 80000resp. 70000 150000- -® SLK försig alla SPSFuppgifter 39280attreserverar inte fun- 20 149 59429- -nits tillgängliga hos den 2Betr.centrala antaletA-autalorganisationen, har frånräknats for FVRF 251eftersom regional och lokal inget harverksamhet medräknats, häromsjälv-är Mnotseständig och delvis bekostas 3 Betr.andra antaletB-avtalmedel hardet ortsän viss reduktionav påenstatliga bidraget. De mått grundpå utbildningsvolymen någotosäkragrunduppgifter.avtabelleni sålunda Betr.4endast antaletsom är ungefärliga. deltagareanges i utbildning har frånräknats i© Antalet avtalsbundna medlemmar frågai SCF 199091för SCF71200 medräknatsom 7 122iavser per-beredskapsregistrerade st.f.är 78soner hos 322, häromlänsar-som G,notsebetsnämnd. Som hemskyddsombud i fråga21 199192för SCF152med-är 73000medräknatsom 11000ilemmar rekryterade. st.f. 84000, GnotseUppgifterna utbildningsvolym 5 Betr.hos detSCF uppskattadeantaletom utbildningsdagaravser mot-till delenstörre kurser i självskyddhemskydd deunderfor 4 angivnakorrigeringama följandesvaras avallmänheten. Dessakurser i frågautgjorde 91 199091% reduktiontotal- 35600omav en avvolymen 1990 och 87 % 199192, --räknat 199192efter -- 36500an- av
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relationstalvissajämteförsvarsorganisationema somfrivilligai deMedlemsavgifter
medelsdispositionenbelyser

AndelÅrlig FörhållandetdäravBeloppför avavgiftOrganisation statsbidragetmellan9091tillfallermed- somvuxna dis-9091tillbidragdetcentraladen som1991lemmar
förponeradescentraladenorganisationen

utbildningorganisationen
härrördesom
medlems-från

ochavgifter
centraltdet

fördelade stat-
bidragetliga

%%Kr.Kr.
741,0100 550-riksfárb.automobilkåremasFriv.
6080 1,630Cariksförb.bilkårersKv.Sveriges

®
riks-motorcykelkårernasFriv. 720,9300 15Ca 1075förb. --

3650flygkårenFriv. --
620,91550radioorganisationenFriv.

18145° 101,4145brukshundklubbenSvenska
55100 3,53550blå stjärnanSvenska -
2740,22575korsetSvenska röda
563,8150 35Ca 25-LottakårerRiksfdrb. Sveriges
©
18Civilfdrsvarsförb.Sveriges --
840,1100 125befálsutbildningCentralförb. -
7740,06070vämpliktsoñicersförb.Sv.
@©©

57280 98,1230Cares-ofT-förb.Flygv.Sv. Arméns 0.
©©©

8875,7150150res-ofY-förb.FottansSv.
®®

2356,3200200res-ofllförb.Kustartilleriets
©®

59100 1,31540riksfdrb.Sjövämskåremas -
975040Flygfáltsingenjörsföreningarna ---
710,6100 730riksförb.Flygvapenfören. -
550-300CaskytterörelsenFrivilliga --

®
18,8300 5Ca 2Ca 30-sportskytteförbundetSv. -

®
74,650-200 Ca 25-35pistolskytteförbundetSv.

D
67571,3300300fallskärmsförbundetSv.

3000500Ca 25organisationerSamtliga --

sidaAnmärkningar nästase
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Antal anställda i de frivilliga försvarsor-Anmärkningar till bilagetabell 2
ganisationerna juli exkl.1991 personal
med lönebidrag. ArsarbetskrafterAvgifterna bestäms lokalt och varierar mellan

kårerna motsv.
Organisation trätt Regio-,, Angivna procenttal sådana kostnaderavser han malti den centrala bokföringen hänförs till ut-som och iobildning. Aven andra kostnader, fört.ex. an- kanställd personal, har dock i eller mindrestörre

utsträckning med utbildningsverksamhet att Friv aummobiikåremas
gwa riksforb. 1,35 -® Bidraget medlem allteftervarierar kårer-per Sveriges Kv biikärers riksförb 7storlek. Avgiften förbundettill utgår näm-nas

FFV- nmmrcykelkåremasligen med enhetliga belopp för kårer inom vis-
kSfOVb- 2storleksgränser lägst 1000 kr. och högstsa

kr..2500 Hos de kårerna blir bidragetstörsta priv fiygkåren 4,2
medlem räknat lägre 10 kr.änper Fnv. radioorgamsationen 4,5 -® En avgift till den lokala klubben tillkommer.

svenska bmkshundklnbben 275Dess storlek varierar. Det i tabellen angivna
beloppet den del medlemsavgiften svenska blåavser stjärnanav 2,6
sååå-talllevereras till den centrala orgamsa- Svenska röda korset 1,8 13,4

© Medlemmar under betalar26 år ungefär hälf- Riksförb. Sveriges Lottakårer 13 1
beloppben av angivna Sveriges Civilförsvarsförb. 11,5 16

© Medlemmar 65 år betalar kr50över Centralförb. befälsutbildning 11 10
G Medlemmarunder och25 64 år betalaröver Sv vämpiiktsomcersförb

smAxméns Flygv res-ofr-förb 1 02o®Enstaka kårer har bestämt högre avgift för
Sv. Flottansungdomar res-off-forb.til] 113upp 300 0,4 -

© Kustartilleriets res-ofT-forb.För 199192 beloppet kr. 0,2520âr -
®Avgiften SjÖlämskåremastill den TikSfÖTb-centrala organisationen 3är

för550 och de drygt lokala1000var en av Flygfa-itsingenjörsföreningama 1föreningarna deras storlek. Inom detoavsett
FlygVapenlbrem ksmrb-. 4angivna intervallet ligger uppskattningsvis

flertalet individuella medlemmars bidrag till Frivilliga skyttei-öieisen 75SSF centralt.
Sv. sportskytteforbundet 3,5© Första året betalar medlem dessutom 150en Sv. pistolskytteforbundet 3,5ikr i intrâdesavgjñ -
Sv fallskärmsförbundet Ls@ denI procentandelenangivna ingår kost-även

nader för mötesverksamhet, studiebesök m.m. Totalt Ca 87 Ca 42Frånräknas dessablir andelen lägre,avsevärt
underlag saknas för precisering.närmaremen

® Varje lokalforening betalar kr.250 till förbun-
det och dessutom kr.20 aktiv medlem.per

© Beräkningen grundas18 % på det direktsom
kan avläsas utbildningskostnader SCFsisom
centrala redovisning. Härutöver disponeras

betydande andel statsbidraget för ut-en av
bildning regional ochi lokal SCF beräk-regi.

55 statsbidraget% används föratt ut-nar av
bildning.
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Utredningens direktiv

Utredning de frivilliga försvarsorganisationernasav
verksamhet inom totalförsvaret

Dir. 199065
Beslut vid regeringssammanträde 1990-10-04.
Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet R. Carlsson, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild utredare tillkallas för utreda den delatt atten av
totalförsvarets personalforsörjning sker de frivilliga för-som genom
svarsorganisationema. Därvid skall de frivilliga försvarsorganisatio-

Ävenroll, uppgifter och frågan verksam-prövas.nernas ansvar om
hetens finansiering skall prövas.

Bakgrund

De tillämpade förprinciperna de frivilliga försvarsorganisationer-nu
verksamhet lades fast kungörelsen 1970301 frivillignas genom om

försvarsverksamhet. Till grund for bestämmelserna låg betänkandet
SOU 196854 Frivilligförsvaret De frivilliga försvarsorganisatio-

hemvärnet lämnatutom 1966 års värnpliktskommitté.nerna av
Riksdagen prop. 1989909, FöU3, rskr. 87 beslutade decemberi

1989 bl.a. framtida utveckling. Beslutet,arméns grundar sig påom som
betänkandet SOU 198946 Arméns utveckling och försvarets plane-
ringssystem, lämnat års försvarskommitté1988 FK 88, innebärav
organisatoriska andraoch strukturella förändringar kan kommasom

påverka förutsättningarna för de frivilligaatt försvarsorganisationer-
medverkan inom den militära delen totalförsvaret. FK har88nas av

vidare fått i uppdrag lämna förslag den fortsatta utvecklingenatt om
totalförsvarets civila del. Kommitténs arbete med bl.a. ettav samman-

fattande förslag till totalförsvarets deoch olika totalförsvarsfunktio-
inriktning och utformning efter budgetåret 199091, skallnernas vara

slutfört den december Förslagen dessa frågor kan1 1990. isenast
komma beröra frivilligorganisationernas verksamhet.att

Förmåner dentill frivilliga personalen lämnas väsentligai avseen-
den på grunder för betänkandet SOUvärnpliktiga. Isamma som
199026 Förmånssystemet för värnpliktiga m.fl. lämnas förslag som

kan få effekter för den frivilliga personalen. Förslaget har remiss-även
behandlats och för närvarande inom regeringskansliet.övervägs
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Överbefälhavaren tillförslaglämnatuppdrag regeringenhar på av
försvarsverksamhet.frivilligkungörelsen 1970301ändringar i om

innebärverksamheten ändrasfrivilligagrunderna för denUtan att
indelning,frivilligpersonalensavseendemedförslaget nyordningar pa

myndig-ochorganisationernasfullgöra utbildningskyldighet samtatt
iVidare föreslås regeringenuppgifter. sattheternas att sompa samma

för verksam-uppgifteroch vissalandstingen kommunernadag ger
heten.

med-frivilliga försvarsorganisationernasbakgrund bör dedennaMot
finans-och verksamhetenspersonalförsöijningtotalförsvaretsverkan i
for denomfatta förmanssystemetbörUtredningenutredas.iering även

forfattningsregleringen.personalenfrivilliga samt
utredare.särskildlämnas tillutredningen börUppdraget att göra en

Uppdraget

ansvarsfördelningochUppgifter

kungörelsen stödjaskall enligtförsvarsorganisationernafrivilligaDe
myndig-samråd medskall därvid itotalförsvaret. Organisationerna

Detotalförsvaret.informerafrivillig personal ochrekryteraheterna om
sådanutbildningmyndigheternasmedverka vidskall vidare perso-av

kompletterarområdenPå dessaleda utbildningen.nal eller själva
myndighe-obligatoriska utbildningdenfrivilligorganisationerna som

stöd pliktlagama.för medterna avsvarar
personalen underfrivilligakan denutbildningEfter genomgången

ellermed myndigheternasärskilda avtaltecknaförutsättningarvissa
skyldig tjänst-den frivilligeavtalet blirGenom attorganisationerna.

hardär hantotalförsvareteller civila enhet inommilitäravid dengöra
och medförfyraårsperiodertidsbegränsatavtal ibefattning. Ettsin är

krigberedskap och i ifrivillige undertjänstgöringsskyldighet för den
placeringkungörelsen. Den åtar sigomfattning iden som enangessom

till kategorientotalförsvaret hörständig tjänstgöring inomför s.k.
förförfogandetillförstås den stårMed B-personalA-personal. som

totalförsvaret.tillfällig tjänstgöring inom
utbild-formbedrivs huvudsakligen iutbildningenfrivilligaDen av

befälsutbildning,avtal, frivilligtecknapersonalning avsessomav
utbildning förungdomsutbildninginstruktörs- ochfunktionärs-, samt

utbildningsom-färdigheter. Dessafrivilliges personligahöja denatt
be-ocholika avsnittuppdelade på momentråden kan i sin tur vara

vidgenomförsUtbildningenutbildningen.syftet medroende på cen-
anordnade kurser.och lokalttralt, regionalt

dengrundprincipenbygger påfor myndigheterna attUppgifterna
beredskaps-förpersonal eller harfrivilligkrig använderi ansvarsom

ocksåfrivilligverksamhetenområdevisstplaneringen på rörett som
Överbefäl-frivilligarbetet.medverkan iför det allmännasskall svara
samordnasverksamhetenden frivilligadärvid forhavaren attsvarar

arbetsmarknads-försvarsmakten, medanmellan myndigheterna inom
myndigheternaförhållande tillmotsvarande istyrelsen har ansvar

Överbefälhavaren har dess-totalförsvaret.delenden civilainom av
dencivila delarnade militära ochuppgift samordnatill attutom av

Överbefälhavaren dettillskall också attfrivilliga verksamheten. se
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finns enhetliga bestämmelser för den personal deltar frivilligisom
försvarsutbildning de frivilliga försvarsorganisationemasoch att upp-

mellan ändamålsenligtgifter fördelas organisationerna på sätt.ett
frivilligområdet omfattande.Utbildningen på Den sikte påär tar

mängd detflera olika personalgrupper och har olika syften, yttersten
tillgodose totalförsvarets behov kompetent personal. Frivilligor-att av

således och särskilt angelägen uppgift tillhar givenganisationerna en
totalförsvar. Personalbehoven till-stöd for betydande delar vårtav

den obligatoriska utbildning myndigheternagodoses också genom som
med stöd pliktlagarna.försvarar av

förändring-Det obligatoriska utbildningssystemet står inför storanu
Därför det nödvändigt den utbildning för totalförsvaretattär somar.

till de förutsättning-bedrivs frivilligorganisationernaav anpassas nya
kompletterar den obli-den rationellt och kostnadseffektivtså attarna,

vilkagatoriska. denna utgångspunkt det viktigt undersökaFrån attär
totalförsvaret framtiden lämpligen bör fullgörasuppgifter ii avsom

vilken utbildning denna behöver.den frivilliga personalen och
de frivil-Utredaren skall undersöka innehållet och omfattningen av

liga försvarsorganisationemas utbildningsverksamhet och beskriva
organiserad med avseende ansvarsför-hur verksamheten i påstort är

myndigheterna. Resultatetdelningen mellan ochorganisationerna
totalförsvarets olikahärav skall ställas behovet personal inommot av

delar för sådana befattningar bör fullgöras tjänstepliktigainte avsom
aktuellaeller anställda. Utredaren skall detta sammanhang beaktai

förändringar rörande uppgifter och framtida utform-totalförsvarets
ning.

utredaren föreslå vil-Med personalbehovet utgångspunkt skallsom
ken utbildning bör bedrivas för frivilligorganisatio-inomsom ramen

fördelasverksamhet och hur för utbildningen böransvaretnernas
mellan och myndigheterna. Därvid skall också kost-organisationerna
nadseffekterna redovisas.

I frivilligorganisationernas ungdomsutbildning förekommer inslag i
vilka skjutträning andra vapenbruk.ungdomar och på isätt övasges
Sverige internationella sammanhang ställt bakom strävande-har i sig

förhindra den fyllt deltar militärt försvar.inte 18 år iatt attna som
Utredaren bör nämnda inslag ungdomsutbildningeni ârpröva om
förenliga med Sveriges internationella åtaganden.

Finansiering

utbildningsverksamhet finans-försvarsorganisationemasDe frivilliga
for statsbi-förutsättningstatsbidrag. Enhuvudsakligenieras genom

ochkungörelsenbestämmelserna iföljerdrag organisationernaattär
Statsbidragenbeslutarföreskriftersådana andra regeringen om.som

den militärahuvudtiteln, förfjärdeanslag underlämnas två ettöver
delenför den civilaochöverbefälhavarendelen disponeras ettsom av

arbetsmarknadsstyrel-räddningsverkdisponeras statens resp.som av
under femteanslagocksåVidare lämnas statsbidrag ettöversen.

socialstyrelsen.huvudtiteln disponerassom av
förorganisationförslag varjeefterBehovet statsbidrag prövas avav

Överbefälhavaren, and-myndigheterna ochde funktionsansvarigasig.
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områdesedan ochberörda myndigheter skall inom sitt yttravar enra
anslags-myndigheternasförslagen. Detta sker i regelsig över genom

framställningar.
detfördelas mellan organisationerna i principStatsbidragen sättpa

bestämmer.anslagsmyndighetemasom
följer medadministrativa kostnaderBetalningsansvaret för de som

alltskyldigheter ioch myndigheternasorganisationernas avgörs va-
och de funktionsan-de riktlinjer överbefälhavarensentligt efter som

område.myndigheterna bestämmer påsvariga resp.
tillf.n. ba 199091Bidragsstödet till organisationerna uppgår ca
delkostnaderna for myndigheternasHärtill kommermilj.kr.200 av

finansierad statsbudgeten.verksamheten, också över
medel forstatsmakternas tilldelningUtredaren skall pröva avom

samlade för totalförsvaret.får denfrivilligverksamheten nyttanstörsta
behovet medel tillockså det fortsattaVidare skall utredaren pröva av

lämplig fördelning mellan organisationer-verksamheten och föreslå en
dessatill deras uppgifter. Imyndigheterna med hänsynoch resp.na

från samhällets sidasjälvfallet beaktassammanhang måste intresset
stöd för landetsfrivilliga grundatdet finns på insatseratt ettav

försvar.

Förmåner

frivilligforsvaret beslutadesnuvarande förmånssystemet förDet av
underFöU rskr. våren 1986.riksdagen 198586134, 10, 281prop.
betänkande SOUfrivilligkommitténsSystemet grundar påsig

for-frivilligforsvaret. Deoch förmåner inomErsättningar198535
de generelladå genomfördes innebarändringar attsystemetav som

ochomfattning knöts till dagpenningsystemetiersättningarna större
förvidgades för den inkallatstill familjebidrag attatt rätten som

befattning totalförsva-utbilda för eller i inomfrivilligt sig tjänstgöra
den frivilligaSamtidigt infördes årliga utbildningspremier forret. av-

och funk-arvoden till frivilliga instruktörertalspersonalen och höjda
befältill befattningspenning för inomVidare infördestionärer. rätten

frivilligförsvaret och för funktionärer.
finnsträdde kraft den januaribestämmelserna, i 1987,De 1nya som

frivillig personalFFS förmåner tillförordningen 198637intagna i om
förmåner till instruktörerm.fl. och förordningen FFS 198638 om

frivillig forsvarsutbildning.inom
personalen har tillämpats drygtför den frivilliga iFörmånssystemet

merkost-till frivilliga har inneburitår. De förbättrade förmånernatre
statsbidrag.fått ökade Be-nader medfört organisationernaattsom

grundkostnader har, bl.a.medel for täcka dessa påhovet att avav
emellertid lett till årligen åter-utbildningsvolymen,förändringar i

fall.kommande kompensationskrav i vissa
ochförmånssystemetUtredaren skall undersöka effektiviteten i re-

deras administration.kostnadsutvecklingen för förmånerna ochdovisa
sådan förmånssystemetVidare skall utredaren göra översyn somen av

deundersökningen, delspåkallas dels den nämnda över-avnyssav
medfört.och förslag utredningsarbetet övrigtväganden i

lagfäst tillbetänkande föreslog frivilligkommitténI sitt rättatt en



SOU 1992132 Bilaga 2 149

ledighet skulle införas för frivillig försvarsverksamhet. Den skulle om-fatta all avtalsenlig tjänstgöring inom totalförsvaret, grundutbildning
befordringsutbildningsamt och sådan kompletteringsutbildning somfordras för den enskildeatt skall uppnå eller behålla kompetens för sin

krigsbefattning. Rättigheten skulle inte begränsad.vara
Föredragande statsrådet prop. 198586134 dock denvar av me-ningen ytterligareatt beslutsunderlag nödvändigt innan ställningvar

till kommitténstogs förslag. Någon till ledigheträtt infördes inte.
Utredaren skall, bl.a. efter hörande arbetsmarknadens parter,av

det frånpröva samhällsekonomiska utgångspunkterom finns förut-
sättningar införaatt generell till ledighet.rätt Om sådana förut-en
sättningar fmns, skall utredaren lämna förslag till hur tillrättenledighet bör författningsregleras och finansieras.

Författningsregleringen

Utredaren skall också granska kungörelsen 1970301 frivilligomforsvarsverksamhet. Granskningen bör från såvälgöras sakliga och
materiella språkliga och redaktionella utgångspunkter.som Den skall
leda till förslag tillett författningsreglering. En frågany ut-somredaren särskilt bör uppmärksamma i detta sammanhang behovetär

lagstöd för uppgifter på frivilligverksamhetensav område liggersompå de frivilliga försvarsorganisationema och den frivilliga personalen
på landstingensamt och kommunerna. Utredaren bör också överväga

inte dagens bestämmelser, innebärom regeringen fastställerattsom
grundstadgar för organisationerna, kan delegeras till myndighet.

Arbetets bedrivande

Utredaren skall redovisa resultatet sitt arbete den decem-senast 31av
ber 1991.

Vid utredningsarbetet skall utredaren beakta forsvarskommitténs
och statsmaktemas ställningstaganden i de frågor betydelseärsom avför uppdraget. När det gäller förslaget till författningsregleringny
skall resultatetäven vämpliktslagutredningens Fö 198801av arbete
beaktas.

Regeringen beslutade den 26 april 1990 Statskontoretatt ige upp-drag kartläggaatt stödet till föreningslivet lämna förslagsamt till hur
fördjupad prövning baserad på uppföljningen och utvärdering kan

stödet.göras Uppdraget skall redovisas till civildepartementetav se-den december31nast 1990. Utredaren skall vid arbetet med de delar avuppdraget dessa frågorrör samråda med Statskontoretsom och därvid
uppmärksamma resultatet Statskontorets updrag.av

Utredaren skall vidare beakta vad har anförts direktiveni dir.som
19845 till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående ut-
redningsförslagens inriktning.

Utredaren skall fortlöpande hålla kontakt med företrädare för de
frivilliga försvarsorganisationema.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jagnu att regeringen
bemyndigar chefen för försvarsdepartementet

tillkallaatt särskild utredare omfattad kommittéforord-en av-
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försvarsorga-frivilligautreda demed uppdrag1976119 attningen - totalförsvaret,verksamhet inomnisationernas
biträdeochsekreterare annatsakkunniga,besluta experter,att om

utredaren.åt
beslutarhemställer regeringenVidare jag att

anslag A Ut-huvudtitelns 2.belasta fjärdeskallkostnadernaatt
redningar m.m.

Beslut

bifalleröverväganden ochföredragandenstillansluter sigRegeringen
hemställan.hans

Försvarsdepartementet
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Kungl. Majzts Kungörelse 1970301 frivilligom
försvarsverksamhet

Allmänna bestämmelser

l § Med frivillig försvarsorganisation i demia kungörelseavsesCerttralförburtdetför befálsutbildning.
Flygfältsingenjörsföreningarna.
Flygvapenforeningarnasriksförbund.
Frivilliga automobilkårentasriksförbund.
Frivilliga flygkåren,
Frivilliga motorcykelkårernasriksförbund.
Frivilliga radioorganisationert,
Frivilliga skytterörelsert.
Svenskablå stjärnan,
Föreningen svenska röda korset i fråga medverkan i totalförsvarets sjukvårdom och iverksamhetenför civilbefolkningens skydd i krig.
Riksförbundet Sverigeslottakårer.
S riksförbund.
Svenskabrukshundklubben,
Svenskafallskämisförburtdet.
SvenskapistolskytteRirburtdct.
Svaiska sportskytteftkbundet.
Sverigesdvilförsvarsfåbund och
Sverigeskvinnliga bilkårers riksförbund

i fråga frivillig betälsutbildningsamt om
Kustanilleriets reservofñcasförburai.
SvenskaAmiens Flygvapnetsoch reservofñcasförbund,
SvenskaFlottans reservofñcersfutund och
Svenskavärnpliktsofñcersfübundet. Förordning 984I .-8491

2 i statsbidrag ella statligt stöd till frivilligannat försvarsorgartisationutgår under förutsättningorganisationenatt följer bestärrtrnelsema i derma kungörelse och övriga föreskrifter somregeringar meddelar. Förordning 1977124.

3 5 Försvarsverksamheten inom frivillig försvarsorganisation skall tjäna totalförsvaret ochomfatta lörsvars lysning rekrytering ochsamt utbildning frivilligavgundstadgar .frivilligör försvarsorganisation .fastställes regeringen. Förordningavl J24.

§ Personal4 skriftligt avtal åtagersom siggenom frivilligt tjänstgöra inomatt totalförsvaretkallas A- eller B-personal. Med A- förståspersonal sådanpersonal placeras för ständigsomtjänstgöring inom totalförsvaret och med B-pasonal sådanpersonal står till förfogande försomtillfällig tjänstgöring inom totalförsvaret.

Myndigheternas uppgifter

5 § Myndighet skall inom sitt verksamhetsområde och i samråd med de frivilliga försvars-organisationerna
lämnaorganisationernaunderlag för upplysningsvuksamhetert,
bistå organisationerna gsvaksarruteten.
leda frivillig befälsutbildning A- B-personalsochsamt utbildning,
anordnautbildning frivilig personalunderav annan medverkan organisationerna,av
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befälsutbildning,för frivilligpersonalregistrera
A-personal,krigsplaoeraregistreraochmed,tecknaavtal

B- personal,krigsplaceringcentralregistreringlokal- ochför erforderlig samt avsvara enligtövningsområdenochlokalerförsvarsorganisation materiel,frivilligtillhandahålla
särskildabestämmelser,

Rjrsvarsverksamheten.frivilligaunderstödjadeni övrigt

Överbefålhavaren andraberördasamrådmediarbetsmarknadsstyrelsensamordnaroch myn-6 §
försvarsmakten ochinomöverbefallfiavarenförsvarsverksamheten,frivilligadigheter den

förocksåOverbefalhavarenövrigt.totalförsvaret iinomarbetsmarknadsstyrelsen svarar
försvarsvcrksarnhcten.frivilligadelarna denmilitära och civiladesamordning mellan av

977x124.Förordning I

Överbefálhavaren, socialstyrelsen,för civil beredskap,räddningsverk,Överstyrelsen7 § statens
inom total-myndigheterberördaarbetsmarknadsstyrelsenoch andrajordbruksverk,statens

framställningförslag tiliorriråde, siginom siuförsvaret skall, och över stats-yttra omvar en
19911207.Förordningförsvarsorganisation.från frivilligbidrag en

Överbefälhavaren samråd anvis-särskilt i lämnaarbetsmarknadsstyrelsenåligger8 § och att
förriktlinjerför B-personalmaximistyrkor ochför beräkning A-ningar attsamt angeav

personal.rewczing dennaav
enhetliga bestämmelser utbildning,forerbefålhavaren vidare särskilt verkaåligger att om

försvarsutbildning, föri frivillig ochpersonal, deltagerIntagning och förordnande enav som
uppgifter.frivilliga RksvarsorganisatimiemasRrdelninglndamålsmlig deav

särskilt frivilligutanför försvarsmaktenåligger lämna9 § Försvar myndighet att
frivillig och det årliga utbildningsbehovet.fbrsvarsorgantsationuppgifter behovet personalavom

Förordning 971.124.1

frivilliga försvarsverksamhetencivilbdälhavare lederden inom sitt10 § Militarbefälhavare
också myndigheterMilitårbefälhavare i samrådmed andra berördaverksamhetsområde. svarar

frivilliga försvarsverksamhetenmilitära civila delarna den inomför samaidning ochmellan de av
rnilitärorrirådet.

samråd länsarbetsnämnden,landstingskommunen ochi med kom-ll § Länsstyrelsen leder
inom sitt verksamhetsområde.försvarsverksamhetaifrivilligadenmuriema
förchefen Gotlands militärkommando för samord-Försvarsområdesbefålhavareoch svarar
den frivilliga försvarsverksamhcteninom försvars-militära och civila delarnaning demellan av

rriilitárkmimandot. Förordning 1991 .-56.respektiveomrâdet

uppgifterForsvarsorganlsationernasfrivilligaDe

myndigheternamedsamrådskall iförsvarsorganisatim12 § Frivillig
rekryteringsverksarriheten.upplysriings- ochleda

myndighet,personal ledafrivilligutbildningmedverkavid sådan som avav
myndighet,icke anordnasfrivillig persaialledasådanutbildning avsomav B-personal.krigsplaceringregistrering ochförtecknaavtal med och avsvara

vidareskall13 Frivillig försvarsorganisatiori§
statsbidrag.framställningförslag till omavge förvaltningsmyndighet,meskriftea centralenligtstatsmedelomhänderta tilldelade av

föreningsrriässigaangelägen-verksamhetoch andrastödjandeekonomisktbestämma sinöver
heter.

B-personalA- och

får den13 B-personal§ Som A- eller antassoma försvarsmakten,tjänstgöringenl6 år eller,fyller minstochsvenskmedborgare avserår om
antagningsåret.minst 18år under

hälsotillstånd.förklaring sitthar avgett om
tjänstgöringen.förförutsättningartillräckligahar

hemskyddsorganisationen.inte avtalspersonaligällermedborgarskapKravet på svenskt
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personligafår infordra andra uppgifter fordrasmyndighetenDen avtalsslutande omsom
samrådaföre antagningen personalenför tjänstgöringen och skallbetydelseförhållanden avav

19871059.Förordningmyndigheter.med berörda

16repetitionsutbildning, A-personalen högstfullgöraB-personal skyldig14 och§ ärA- att
för varje80 timmarB-personalen högstfyraårsperiod avtalstiden ochvarjedagar för av

avtalstiden.fyraårsperiodav
27 § 2tjänstgöring jämliktkrigsfara då personal inkallas tillellerVid krig eller mom.

fullgöra tjänstgöringB-personalen skyldig den1941967 ochA-vämpliktslagen är att som
totalförsvaret.verksamheteninomtillbehövsmed hänsyn

månadersträffas för fyraårsperioder och gäller medB-personaloch15 § Avtal med A- upp-sex
fårmyndighetenssida dock konarefrån den avtalsslutande uppsäg-Vid uppsägningsägningstid.

gällandefår avtaletupphörmyndigheter medgeDen avtalsslutandeningstid iakttagas. utanattatt
förlängtföre avtalstidens utgång medAvtaluppsägningstid iakttages. sagts ansessom upp

krigsfara ellerfår vid krig ellerFrivillig avtaletfyraårspedod. personal sägaytterligare uppen
1941967.värnpliktslagenjämlikt 27 § 2till tjänstgöringinkallasdå vämpliktiga mom.

beviljas ochfår myndigheten A-repetitionsutbildning den avtalsslutande16 § Anstånd med av
studieri påbörjadeskulle medföra avbräcksannolikt utbildningenB-personal det göres attom

anhörig tillfrivillige ellerarbete eljest beredaden näravederbörandes ellervålla olägenhet ieller
svårigheter.honom

Övriga bestämmelser

skall finnastörsvarsorganisationemasverksamhetfrivilliga17 För samordning de§ samar-av
med arbets-efter samrådöverbefälhavaren meddelarenligt bestämmelserbetsorgan som

organisationerna.marknadsstyrelsat oda
statsmyrtdighetemaförRrsvarsorgartisatiortsledningsorganskall ingåI frivillig representanter

i organisationensgrundstadgar.föreskrifterenligt

särskilda bestäm-rekryteringsfråga personalpövningsnärrmd enligtTvist18 5 i prövas av en
melser.

enligt grunderförmånaahåller under utbildning och tjänstgöringFrivillig personal19 § annan
1977124.Förordningregeringar bestärrtrru.som

20 Gåva5 tillfalla frivillig kostnadtörsvarsorgartisatiort medföraoch kan kommasom attsom
förpliktelseeller för fll.får särsklförst f ed andstaten llmottages eter aregenngensm crvarjegivFörordning 1977124.
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ochforskningRådförfrån myndighettillStatenshundskola.Ombildning transporter20. om
K.kommunikation.Bilagor.S.aktiebolag.

K.56.Färjoroch farleder.Bostadsstödtill pensionärer.S.21.
Fi.vissanaturaförmåner57.Beskattninglueditupplysrtingslagen.Ju.EES-anpassning22. m.m.avav

miljöskulden58.Miljöskulden.En hurKontrollfrågori tulldatoriseringen Fi.23. rapportomm.m.
M.vi ingentingutvecklas gör.Fi.24.Avregleradbostadsmarknad. om

U.S-årig 59.Uiraruppdraget.försöksverksamhetenmed25.Utvärderingav
statsanställda.Fi.EnklarereglerförU. 60.utbildning i gymnasieskolan.yrkesinriktad

B. Ju.Del. ochåklagarväsende. A61.Ett reformeratkvalifikationsreglerifolkpensiontill26.Rätten - förslagför totalförsvaretForskningochutveckling62.förhållanden.internationella -
Årsarbetstid. till åtgärder.Fö.A.27.

perspektivstudie.C.Regionalaroller63.kasinospel enligt internationellaKartläggning28. enav -- debattinlägg.C.sjuframtidensregioner64.Utsiktregler. Fi. mot -
65.Kartboken.C.organisationför SverigesSmittskyddsinstitutet29. ny- utveckling.C.Västsverige regioni66.srnittskyddsfunktioner.S.nationella - företagsbeskatmingen.DelFortsattreformeringFi. 67.Kreditförsälcring Någraaktuellaproblem.30. av- Fr.satellitsåndningarLagstiftning31. avom

miljöforslming.M.68.LångsiktigTV-programKu.
Ku.asylförläggning.Meningsfull vistelsepå69.K.Nya Inlandsbanan.32.

K.70.Telelag.folkrörelsemastjänst C.Kasinospelsverksamheti33.
former. Fi.Bostadsförmedlingi7l.M.Fastighetsdatasystemetsdatorstruktur.34. nya

medlemskapet.C.Det kommunalaM. 72mätningsutbildningari skolforrner.35.Kart- och nya
Ku.RadioochTV i36. ett.
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73. Välfärdochvalfrihet service,stödochvårdför 105.Administrativt till Försvarsmakten.Fö.stöd
psykisktstördaS. 106.Civilbefälhavama.Fö.

74. Provaprivat Provningochmätteknikinom SP 107.Kulturstödvid ombyggnad.Ku.-
SMPioch europaperspektiv.N. 108.VAL, OrganisationTeknik Ekonomi.Ju.

75. Ekonomiskpolitik underkriserochi krig. Fi. 109.Investeringar arrendejordbruket andraoch
76. Skogspolitikeninför 2000-talet.Huvudbetän- arrenderättsliga Ju.frågor.

kande.Skogspolitikeninför 2000-talet.Bilagor 110.Informationochden lnformationsTeknologinnya
Skogspolitikeninför 2000-talet.Bilagor II. Jo. straff- ochprocessrättsligafrågor Ju.m.m.-77. Psykiskt istörda socialförsäkringen ett 111.Denframtidaskogsvårdsorganisationen.Jo.-
kunskapsunderlag.S. 112.Administrationen kanslihuset.i

78. Utredningen vissainternationellainsolvens-om Klaraadministrationen Bilaga.Fi.-frågor.J 113.Lag företagsrekonstruktion.u. Ju.om
Statensfastigheterochlokaler organisation. ÖverenskommelseMalmöregionens114.ny trafiksystem.-. F1 åtgärderi trafikensinfrastruktur.K.om
Kriminologisk ochkriminalpolitisk forskning.Ju. 115.Kontroll i konkurrens avveckling AB Svenskav. -Trafikpolisen dubbeltbättre.Ju.än Bilprovningsmer monopolpåkontrollbesiktning.K.. Genteknik utmaning.Ju.en 116.Privatförmedlingochuthyrning arbetskraft.A.- av. Aktiebolagslagen EG.och Ju. 117.Konsumenternaochlågprisbutiken.En studieav. Ersättningför kränkning brotLJu. köpvanorigenom ändrade dagligvaruhandeln.Jo.. Förvaltning försvarsfastigheter.Fö.av 118. förArvoden vardhosprivatpraktiserandeläkare.S.. Ett betygssystem.U.nytt l 19.Svenskträdgårdsnäring nuläge utvecklings-och. -Åtgärder förberedaför Sverigesjordbruk ochatt möjligheter.Jo.. livsmedelsindustriför EG förslag vegeta- 120.Allmännaarvsfonden.S.om-
biliesektom,livsmedelsexportenochdenekolo 121.Vissamervärdeskattefrågor.Fi.
giskaproduktionen.Jo. 122.Socialbakgrund studiestödochövergångtill-Veterinärverksamhet behov,organisationoch högrestudier.U.-. finansiering.Jo. 123.Ett hav möjligheter AMU-Gruppenpåväg motav -Bostadsbidrag enklare rättvisare billigare. S. 2000-taletsutbildningsmarknad.A.- - -. Biobränslenför framtiden.Jo. Översyn124.Biståndunderomprövning. detsvenskaav. Biobränslenför framtiden.Bilagedel.Jo. utvecklingssamarbetet UD.medMoçambique.. ÅtgärderPliktleverans.U. 125. för förbereda jordbrukSveriges ochatt. Svenskskolai världen.U. livsmedelsindustriför artimalie-EG förslagom. -Skolaför bildning. U. Jo.sektom.. Densvenskamarknadenför projelnkapital 126.SwedishEnvironmentalDebt.M.. nuvarandeochframtidaroll. N.statens 127.Boverket uppgifter Fi.ochverksamhet- -Förbud etniskdiskrimineringi arbetslivet.mot 128.Kommunal C.uppdragsverksamhet.. Ku. 129.Merkostnadervid sjukdom handikapp.S.och
Sparar97. vi för lite Hushâllssparandeti samhälls- Vinna130. eller försvinna folkrörelsernaslotterier och-ekonomin.Fi. speli framtiden.Fi.

98. Kommunernassocialbidrag kartläggning 131.Grovt Rattfylleri ochSjöfylleri. Ju.en av-
kostnader S. 132.Frivillig verksamhetför totalförsvaretnormer, m.m. mål-ett-99. Rådgivningeninomjordbruketoch trädgårds- ochresultatperspelctiv.Fö.

näringen.Jo.
100.StatenocharbetsgivarorganisationemaFi.
101 Försvarsmaktenshälso-ochsjukvård.Fö..102 Myndigheternasförvaltningskosmader. budgetering pris- ochlöneförändringar.Fi.av-
103 FHU92.A..104.Vår uppgift efter Rio svenskhandlingsplan-

inför 2000-talet.M.
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Utrikesdepartementet Psykiatrinochdesspatienter levnadsförhållanden.-vårdensinnehållochutveckling.[37]ÖversynBiståndunderomprövning. detsvenskaav Begreppetarbetsskada[39]utvecklingssamarbetetmedMoçambique.[124]
Livskvalitet för psykiskt långtidssjuka

Justitiedepartementet forskningkring service,stödochvård. [46]-
Avgifter ochhögkostnadsskyddinom äldre-ochBundnaaktier. [13]
handikappomsorgen.[50]EES-anpassning lcreditupplysningslagen.[22]av Ett samhälleför alla. [52]Översyn sjöpolisen.[51]av Välfärdochvalfrihet service,stödochvardförEtt reformeratåklagarväsende.Del A ochB. [61] psykisktstörda.[73]Utredningen vissainternationellainsolvens-om Psykisktstörda socialförsäkringen kunskaps-ettfrågor. [78] -underlag.[77]Kriminologisk ochkriminalpolitisk forskning. [80] Bostadsbidrag enklare rättvisare billigare. [89]Trafikpolisen dubbelt -än bättre. -[81] -mer Kommunernassocialbidrag kartläggningen avGenteknik utmaning.[82] -en- kostnader [98]normer, m.m.AktiebolagslagenochEG. [83] Arvodenför vårdhosprivatpraktiserande [118]Ersättningför kränkning brott. [84]genom Allmännaarvsfonden.[120]VAL, OrganisationTeknik Ekonomi.[108] Merkostnadervid sjukdomochhandikapp.[129]Investeringari arrendejordbruketochandraarrende-

rättsligafrågor. [109] KommunikationsdepartementetInformationoch den InformationsTeknologinnya - Nya Inlandsbanan.[32]straff- ochprocessrättsligafrågor [110]m.m. Rådför forskning ochkommunikation.transporterLag omföretagsrekonstruktion. 13]om Rådför forskning ochkommunikation.transporterGrovt omRattfylleri ochSjöfylleri. [131]
Bilagor. [55]

Försvarsdepartementet Färjorochfarieder. [56]
Telelag. [70]Forskningochutvecklingför totalförsvaret förslag- ÖverenskommelseMalmöregionenstrafrksystem.till åtgärder.[62]

atgärderi trafikensinfrastruktur. 14]omFörvaltning försvarsfastigheter.[85]av Kontroll i konkurrens aweckling AB SvenskavFörsvarsmaktenshälso- -ochsjukvård.[101] Bilprovningsmonopolpakontrollbesiktning.[115]Administrativt stödtill Försvarsmakten.[105]
Civilbefälhavama [106] FinansdepartementetFrivillig verksamhetför totalförsvaret mål- ochett- Koncessionför försäkringssammanslutningar.[5]resultatperspektiv.[132]

Ny mervärdesskatt-Jag.
Socialdepartementet Motiv. Del-

Författningstextochbilagor. Del [6]2.-Psykisktstördassituationi kommunerna Fastighetstaxering Bostadsrätter.[8]m.m.probleminventering socialtjänstens -[3]perspektiv.-en ur Fastighetsskatt.[11]Psykiatrini Norden jämförandeperspektiv.ett [4]- lángtidsutredningen1992.[19]Kroppenefterdöden.[16] Kontrollfragori tulldatoriseringen [23]m.m.Densistaundersökningen obduktioneni ett- Avregleradbostadsmarknad.[24]psykologisktperspektiv.[17] Kartläggning kasinospel enligt internationellaavTvângsvårdi socialtjänsten -ochinnehåll. [18]ansvar- regler. [28]Statenshundskola ombildning från myndighettill Kreditförsâkring Någraaktuellaproblem.[30]aktiebolag.[20] -Risk-och skadehanteringi statligverksamhet.[40]Bostadsstödtill pensionärer.[21] Avregleradbostadsmarknad,Del II. [47]Rättentill folkpension kvalifikationsregleri- Effektivarestatistikstyming Den statligastatistikensinternationellaförhållanden. -[26] finansieringoch samordning.[48]Smittskyddsinstitutet organisationför Sverigesny- Skattpådieselolja [53]nationellasmittskyddsfunktioner.[29]



1992utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk
[90]framtiden.förBiobränslen[57]naturaförmånervissaBeskattning m.m.av [91]Bilagedel.framtiden.förBiobranslen[60]statsanställda.reglerförEnklare

ochjordbruketRådgivningeninomDelföretagsbeskattningen.reformeringFortsatt av
[99]trädgardsnäringen.[67]

1skogsvardsorganisationen.framtidaDen[71]former.iBostadsförmedling nya studieFrilågprisbutiken.och[75] Konsumenterna vkrig.och ikriserunderpolitikEkonomisk
[117]dagligvanihandeln.i[79] köpvanorändradeorganisation.lokalerochfastigheterStatens ny- UtvecklingsnulägeochträdgårdsnäringSvensksamhälls-Hushållssparandetilitevi förSparar -

[119]möjligheter.[97]ekonomin.
Åtgärder ochjordbrukSverigesförberedaför[100] attarbetsgivarorganisationema.ochStaten

animale-förslagEGlivsmedelsindustriförförvaltningskostnader omMyndigheternas -
[125][102] sektorn.löneförändringar.ochpris-budgeteringav- kanslihuseLiAdministrationen Arbetsmarknadsdepartementet12]BilagaadministrationenKlara - [7]strategi.nationell[121] Kompetensutvecklingmervärdeskattefragor.Vissa en-Årsarbetstid.[127] [27]verksamhet.ochuppgifterBoverket- lotterier och [103]folkrörelsemas FHU92försvinnaellerVima - [116]arbetskraftuthyrningförmedlingoch[130] Privatframtiden. avspeli

påAMU-Gruppen vägmotmöjligheterEtt havav - [123]utbildningsmarknad.2000-talets
Utbildningsdepartementet

KulturdepartementetGrundutbildningenskompetens.Frihet ansvar-- [10]rundradiosändningar.förbolagEttvillkor nytt
TV-progam.satellitsändningarLagstiftning[l]ihögskolan. avom

[12]högskoleutbildning. [31]Konstnärlig
perspektivnågra [36]högskolan TV iiledarskap Radioochoch ett.Ledning - [69]asylförläggning.påvistelse[15] Meningsfullmöjligheter.och

[96]arbetsliveti3-årig diskrimineringmed etniskförsöksverksamheten FörbudUtvärdering motav
[107][25] ombyggnad.gymnasieskolan.i Kulturstödvidutbildningyrkesinriktad

[38]elevavgifter.ochBidragskolor.Fristående Näringsdepartementet[44]grundutbildning.högskolansförResurser
SPochinommätteknik[59] ochProvningLäraruppdraget. privatProva -[86] [74]betygssystem. europaperspeldiv.Ett iSMPnytt

projektkapital statens[92] förmarknadenPliktleverans. svenskaDen -
[93] [95]världen. roll.skolai framtidaSvensk ochnuvarande

[94]bildning.förSkola
CivildepartementettillövergångstudiestödochbakgrundSocial -

[122]studier.högre [9]kyrkan.iEkonomiochrätt
[33]tjänstfolkrörelsemasKasinospelsverksarrmetiJordbruksdepartementet [49]marknadsföringslagstiftnirgen.EES-anpassningav

ochhandelsgödsel.[14] för barn-styrforrnerikadmiumMindre mindreMer för nya-Huvudbetänkande.2000-talet. [54]införSkogspolitiken ungdomspolitiken.
[63]perspektivstudie.176] rollerRegionala en- [64][76] debattinligg.Bilagor2000-talet. sjuregionerinförSkogspolitiken framtidensUtsikt mot -[76]II.Bilagor2000-talet.inför [65]Skogspolitiken Kartboken.

Åtgärder ochjordbrukSveriges [66]förbereda utveckling.iför regionVästsverigeatt -vegetabilie-EG -förslag [72]förlivsmedelsindustri medlemskapet.kommunalaom Det
ekologiskaochden [128]livsmedelsexporten uppdragsverksamhet.Kommunalsektorn,

[87]produktionen.
organisationochbehov,verksamhetVeterinär -

[88]finansiering.
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Miljö- och naturresursdepartementet
Reglerför risker. Ett seminarium varför vi tillåterom

föroreningarinne [2]änute.mer
Fastighetsdatasyslemetsdatorstruktur.[34]
Kan- och mämingsutbildningari skolformer.[35]nya
Angåendevattenskotrar.[41]
Kretslopp Basenför hållbarStadsutveckling.[42]-
Ecocycles TheBasisof SustainableUrbanDevelop--

[43]ment.
Miljöfarligt avfall ochriktlinjer. [45]ansvar-Miljöskulden.En hur miljöskuldenutveck-rapportom
las vi ingenting [58]gör.om
Långsiktigmiljöforslcning.[68]
Var uppgift efter Rio svenskhandlingsplaninför-2000-talet.[104]
SwedishEnvironmentalDebt.[126]
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