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Till statsrådet och chefen för
försvarsdepartementet

Genom beslut 30den juni 1994 beslöt regeringen tillkallaatt en
särskild utredare med uppdrag utreda fredstida utnyttjande föratt
civila ändamål avsedda för försvarsändamål.av resurser

Som följd beslutet förordnades 30den augusti, den 15 oktober,av
17den 1994oktober 1och den januari 1995 följande ipersoner

utredningen

särskild utredare amiral Bror Stefensonsom-
sakkunnig expeditionschefen Olof Egerstedtsom-

30 16 oktober och departementssekreteraren Katrinaug -
Westling Palm 17 oktober tills vidare

departementssekreteraren Eva Agevik,expertersom-
departementssekreteraren Stefan Back, kanslirådet Anders

ÖverstenLindgren, kanslirådet Eskil Nord, graden Björnav
Rosén och avdelningsdirektören Nils G Svartz

sekreterare departementssekreteraren Christina Wilén ochsom-
biträdande sekreterare kanslichefen Jan Sondénsom

1 januari 28 februari 1995.-

Utredningen har tagit Civilt bruk försvaretsnamnet av resurser.

Utredningen överlämnar härmed delbetänkandet SOU 1995:29 Civilt
bruk försvarets regelverk, erfarenheter, helikoptrar.av resurser -
Utredningen är beredd fortsätta, tilläggsdirektiv erfordrasatt därmen
inriktning för det fortsatta arbetet. Förslag därom finns i dettages
delbetänkande.

Stockholm i 1995mars

Bror Stefenson

Christina Wilén
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SAMMANFATTNING

Inledning

Ett ökat civilt bruk försvarets kan tillvara-sättett attav resurser vara
de offentligt ägda påta effektivt sätt. Samtidigt harettresurserna mer

det ibland stött på visst motstånd, främst grundat på farhågor för att
konkurrensförhällandet för de privata aktörerna skulle snedvridas.
Huvudproblemet finns sålunda söka i motsatsförhâllandet mellanatt

dels på effektiv sätt använda försvaretsatt ett i freds-ävenresurser
samhället, dels följa intentionerna i lagar konkurrens, offentligom
upphandling och statsstöd, där förutsättningarna också påverkas av
Sveriges inträde i EU. Ett speciellt problem femrör de sjuktransport-
helikoptrar regeringen 1992 försvaret i uppdrag anskaffa,som attgav
delvis finansierade över Socialdepartementets huvudtitel. I kapitel 2
förs övergripande diskussion avvägningen mellan civilt bruken om av
försvarets och hänsynstagande till fri konkurrens.resurser

För bättre kunna anlayseraatt de juridiska förutsättningarna för ett
ökat civilt bruk försvarets har utredningen forskaren iav resurser gett
juridik vid Uppsala Universitet, Eva Edwardsson, i uppdrag kart-att
lägga Sveriges och EU:s regelverk på området. Utredningen har ock-
så Riksrevisionsverketgett RRV i uppdrag fram modell föratt ta en
avgiftssättning Försvarsmaktens sjuktransporthelikoptrar.av

Regelverk

I Kapitel 3 kartläggs de regler och förordningar påverkar detsom
civila bruket försvarets Det framföralltär förordningenav resurser.
1986:1111 militär medverkan i civil verksamhet, konkurrens-om
lagen 1993:1432, lagen 1992:1528 offentlig upphandling,om
EU:s regler statsstöd avgiftsförordningen 1992:191.samtom

Den svenska konkurrenslagen är utformad med EU:s regelverk som
förebild och skall därför tolkas bakgrund rättspraxismot inom EU.av
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Enligt den juridiska analys, utredningen har låtit göra, detärsom
osannolikt konkurrenslagen tillämpbarär på de flestaatt former av
civilt bruk. Det avgörande enligt konkurrenslagen och EU:s stats-
stödsregler, huruvidaär Försvarsmakten begagnat sig underpris-av
sättning. Rättsläget härvidlagär oklart, praxis från EU-domstol-men

tyder på priset överstiger särkostnadenatt minskar risken fören om
underprissättning.

Förordningen 1986:1111 innebär Försvarsmakten får,att be-men
höver inte, utföra olika slag verksamhet, förutsatt detta inteattav
inkräktar på Försvarsmaktens ordinarie uppgifter. Försvarsmakten får
enligt förordningen sigägna verksamhet inom omfattandeett om-
råde. Huvudregeln försvaretär skall iaktta gällande regleratt om
konkurrens.

Civilt bruk idag

I kapitel 4 redogörs för det existerande civila bruket försvaretsav
i Sverige såväl i några andra europeiska länder. Utred-resuser, som

ningen har sänt enkäter till samtliga lokala produktionsenheterut
inom Försvarsmakten, till vissa andra försvarsmyndigheter.samt

Enkätsvaren från Försvarsmaktens enheter visar, vid prissätt-att
ningen flit civilt bruk försvarets detär tydlig tendensav resurser en

full kostnadstäckning används.att Ett visst undantag sker för frivillig-
organisationerna ideellaoch föreningar, där lägre pris Detett tas ut.
civila bruket Försvarsmaktens har övriga aktörer påav resurser av
marknaden inte för några omfattande klagomålutsatts avseende
konkurrens.

övervägande delen produktionsenhetema redovisar det civilaattav
bruket utgör mycket liten del respektive enhets totala budget,en av
vanligtvis 0,5mellan %. Sex stycken enheter redovisar emellertid

det civila bruket mellan 5%utgör 20%att och den totalaav
budgeten.
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Användningen värnpliktiga i den avgiftsbelagda verksamhetenav
verkar inte särskilt omfattande. I de fall där de harvara använts är

för räddningsinsatser,det i huvudsak transporter, förplägnadstjänst
idrottsevenemang.och

De områden där Försvarsmaktens utnyttjas fir civiltresurser mest
bruk är:

verkstadstjänster-
utbildning-
transporter-
medverkan vid idrottsevenemang samt-
försäljning måltider ochav annat-

Sju andra totalforsvarsmyndigheter deras harattuppger resurser
nyttjats civilt. Omfattningen varierar mellan 0,03% Våmpliktsverket

21%och FFA myndigheternas omsättning.av

Flera myndigheter spår försiktigt ökande andel civilt bruk.en En
orsak är civilt bruk underlättassom attanges när myndigheterna
övergår till avgiftsñnansiering.

Genom oundvikliga fluktuationer i produktionen och detattgenom
måste finnas kader främst befäl och specialister,en iblandav som
överstiger förbandsproduktionens behov i fred, finns det möjligheter

delatt personalensen arbetstid kan avdelas förav civilt bruk.rent
Enkätsvaren från Försvarsmakten visar emellertid de rationalise-att
ringar och direkta personalminskningar på tid har gjortssom senare
inom försvaret har medfört svårigheter att personal för civilaavvara
ändamål.

Genom den pliktlagen skall uttagning, utbildningnya och krigsplace-
ring entydigt grundas på operativa förutsättningar och därmed på de
bemanningsansvariga myndigheternas krigsorganisationer. Därigenom
blir användning pliktpersonal för än ordinarieav befattningsut-annat
bildning känsligt.
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Stöd till polisen

Ett specifikt problem avseende civilt bruk försvarets ärav resurser,
vilket stöd försvaret kan fåroch lämna till polisen. Det är känsligen
fråga, vilken aktualiseras med jämna mellanrum.

Direkt medverkan militär personal med erforderlig utrustning iav ett
pågående uppdrag kan inte lämnas Försvarsmakten vid polisiärav
aktion, kan medföra ingrepp i enskild medborgares fri- ochsom

Ävenrättighet. vad gäller förplägnad, inkvartering,transporter,
uthyrning eller utlåning materiel får militär personal inte delta iav
direkta polisiära aktioner. Däremot kan sådant stöd lämnas till
polisen i samband med fjällräddningsuppdrag eller vid efterforskning

försvunna inom för räddningstjänstlagensav personer ramen
föreskrifter och polisens härvidlag.ansvar

Det utredningensär mening militärt bemannade transportmedelatt
borde kunna användas till förflytta polispersonal och materielatt till
och från operationsområde längeså inte deltarett i den direktaman
aktionen trañkövervakning eller spaningt.ex. efter brottsling.genom
Inom för de gällande reglerna bör det också möjligtramen attvara
vid polisaktioner låna eller hyra Försvarsmakten militär materielav

kan underlätta den avsedda insatsen så länge materielensom som
hanteras polisen själva.av

Omfattningen det militära stödet till polisen varierar enligt vadav
utredningen erfarit mycket mellan de olika polisdistrikten. Detta kan
bero vilkapå relationer, personliga och mellanandra, råder För-som
svarsmaktens företrädare och polismyndigheten detpå Menorten.
torde också i utsträckning bero påstor osäkerhet hos både försvaret
och polisen när får respektive lämna militärt ita stödemotom man
olika avseenden och vilka Försvarsmakten har bidra med.attresurser
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Civilt bruk i andra länder

Uppgifter och jämförelser förhållandenmed i andra länder ibygger
huvudsak på inkommet underlag från försvarsattachéema i Danmark,
Frankrike, Norge, Storbritannien och Tyskland.

Samtliga tillfrågade länder understryker försvarsmakten dimen-äratt
sionerad för de militära uppgifterna och möjlighema medverkaatt att
i andra samhälleliga uppgifter får ske med de befintliga militära re-

Gemensamt också detär klargörs åtskillnad in-mellanattsurserna.
i nödsituationer och sådana insatser,satser där militära ut-resurser

nyttjas för stödja civila verksamheter i det vardagligaatt samhälls-
livet.

Katastrof- och räddningsinsatser relativtär oproblematiska och beja-
kas alla tillfrågade länder. Kriterier för andra formernär civiltav av
bruk kan komma i fråga, eller vilka kan beställa ellervem som upp-
handla tjänster försvarsmakten, hur kostnader för tillhandahållnaav
tjänster skall beräknas kan variera något mellan de olika länder-m.m.

i grunden har de även i dessa avseenden mycket likartadena, men
regler. De dragen mellan länderna är:gemensamma

den verksamhet, för vilken försvarsmaktensatt itasresurser-
anspråk upphandlas, skall offentligtsamhälleligtmot ettsvara
allmänintressebehov,

lämpliga civila inteatt finns tillgängliga,resurser-
tiänsternas utförande haratt utbildande eller positiven annan-

effekt för försvarsmakten, eller i varje fall inte inskränker på
försvarsmaktens utbildning, övning eller operativa förmåga,

försvarsmakten får täckning föratt sina kostnader för uppdraget-

flestaDe länder försvarets kostnader för civilaatt uppdrag skallanger
betalas beställaren. Hur kostnaderna definieras varierar från landav
till land och beroende på uppdragets För insatser vid nödsitua-art.
tioner ibland inte någontar ersättning alls. I övrigt varierarutman
det framförallt mellan fullkostnadstäckning och särkostnadstäckning.
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Försvarsmaktens helikoptrar kapitel 5

Försvarets sjuktransporthelikoptrar har redan i planeringen inför
anskaffningen brukas civilt i fredstid. Riksdag ochavsetts att rege-
ringen har därefter fattat beslut negativt påverkat möjligheternasom

genomföra ide försvarsbesluten uttryckta intentionerna.att Det finns
sålunda mycket konkret motsättning mellan önskemål utökatetten om
fredstida nyttjande försvarets helikoptrar och hänsynstagande tillav
konkurrensaspekter och de civila företagens förutsättningar.

1978Redan studerades frågan ambulanshelikoptrar, 1987och iom
års försvarsbeslut sades sjuktransportkapaciteten med helikopteratt
borde ökas för tillgodose behoven i krig. Detta borde enligtatt
beslutet ske så fredstidaäven behov kunde tillgodoses.att

juni 1992I fick Chefen för iarmén uppdrag enligt försvarsbeslutetatt
anskaffa högst helikoptrar för Sjuktransporter. Försvarets mate-sex
rielverk tecknade i april 1993 avtal med den italienska helikopter-
tillverkaren Agusta leverans under 1994år fem helikoptrarom av av
modellen 412Agusta Bell HP.

Under utredningens gång har det framkommit lösning påatt en
helikopterfrågan bör uppfylla följande önskemål:tre

Helikoptrama skall totalt öka samhällets möjligheter isett att
fredstid och under krig rädda liv.

Helikoptrama skall utnyttjas inom för gällande regler kringramen
konkurrens, upphandling och statsstöd. Detta bör helst inte enbart
innebära tillgodose lagstiftningens formella sida bör ocksåatt utan
innefatta strävan söka lösningar tillvara de positivaatt taren som
effekterna fri konkurrens.av

Helikoptrama skall i fredstid användas för framförallt sjuktran-
och räddningstjänst. Detta önskemål innefattar ocksåsporter en

minimerasträvan samhällets kostnader for helikoptertjänstemaatt



15

säkerställande möjligheterna till kontinuerligsamt ett flygutbild-av
ning för krigsorganisationens helikopterpiloter.

Utredningens förslag vad gäller civilt nyttjande Försvarsmaktensav
helikoptrar har i huvudsak två beståndsdelar. Den första hurär det
generella civila bruket Försvarsmaktens samtliga för ändamåletav

utformaslämpade helikoptrar bör och den andra består lösningav en
för femde sjuktransporthelikoptrama hkp 11.

Helikopter för Akuta nödsituationer, Nödhelikopter

Utredningen föreslår Försvarsmaktens helikoptraratt skall kunna ut-
nyttjas i högre utsträckning än vad i dagsläget fallet iär nöd-en som
situationer. Det torde enklast ske förordning 1986:1111attgenom
förtydligas så definitionen trängande behovatt även omfattar sjuk-av

vid nödsituationer.transporter Priset skall självkostnadsprisettvara
insats enligt RRV:s förslag.per

Lösning för sjuktransporthelikoptrarna hkp 11

Målsättningen fyraär femde sjuktransporthelikoptramaatt skallav
ianspråktas sjukvårdshuvudmännen långsiktiga avtal, denav genom
femte helikoptern behövs för utbildning och Prissätt-som reserv.
ningen skall ske i enlighet med RRV:s modell för självkostnadspris-
sättning. Det troligtär §§ 5 eller 6 i förordningen 1986:1111att
behöver ändras för Försvarsmaktenatt erbjudautrymmege att
landstingen långtidskontrakt.

I frågan regler för luftfart och flygsåkerhet utredningenom attanser
internationella civila regler skall gälla så arbetet tillämp-medsnart
ningen slutförts. Under tiden får militära flygsäkerhetsreglerm.m.
gälla.

Finansiering

Den utredningen föreslagna lösningen kommer inte innebäraav att
några ökade kostnader för Tvärtom innebär prissättningstaten. en
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enligt RRV:s självkostnadsmodell intäkterna från uthymingenatt av
helikoptrar, såväl avseende Nödhelikoptertjänster den långsiktigasom
uthymingen, överstiger Försvarsmaktens utgifter. Utredningen pekar
på behov ökad insatsberedskap för flyg- och sjöräddning i Norr-av
land och i Bottniska viken. Dessutom är det önskvärt sjuktran-att
sporthelikoptramas 11hkp utrustning kompletteras.

Konsekvenser och alternativ

Ett pris överstiger särkostnader för tjänsten minskar risken försom
det skall betraktas underprissättrxing. Konkurrenssituationenatt som

för de privata företagen kommer emellertid påverkas,att oavsett
vilket pris Försvarsmakten tillämpar.

Eftersom pris motsvarande självkostnaden innebär allaett kostna-att
der, förenadeär med verksamheten täcks, skulle detta kunnasom
uppfattas konkurrensneutral prissättning. I olika sammanhangsom en
har företrädare för branschen framfört Försvarsmakten inte kon-att
kurrerar på lika villkor privata företag. Vad medsom som menas
lika villkor emellertid inteär självklart. Krav på Försvarsmaktenatt
skall justera sina kalkyler så de normalföretagetsatt motsvarar
torde inte konkurrensskäl särskilt vanligt förekommande.av vara

Utredningens mening prissättning baseradär på Försvars-att en
maktens självkostnad för helikopterverksamheten enligt RRV:s förslag

förenligär med grundläggande konkurrensaspekter och inte kan
beaktas underprissättning. Det eventuellt hårdnande konkurrens-som
tryck uppstår i samband med Försvarsmakten träder påattsom
helikoptertransportmarknaden torde därför i huvudsak positivvara av
karaktär för samhället helhet.som

Utredningen förslagets konsekvenser för törsvarsbered-attanser
skapen blir små, både positiva negativa.och Den samlade försvars-
beredskapen påverkas endast marginellt betoningmed på hög in-
satsberedskap.
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Utredningen har andraövervägt alternativ både förinom ramen
gällande regler och alternativ kräver frånsteg från dessa.som

Att kringgå reglerna inte.godtas Inte heller kan särskilda lösningar
vad gäller bolagsbildning och differentiering med hänsyn till
geografiska förhållanden rekommenderas. Utredningen fäster viktstor
vid generell lösning alla sjukvårdshuvudmän likvärdigaen som ger
förutsättningar. Detta också huvudskäletär till lösning däratt en man
låter polisen ellernågon några helikoptrarna inte befunnitsoperera av
gångbar.

Nästa etapp

De för krigsorganisationen, försvaret och särskilt För-resurser som
svarsmakten disponerar i fred, bör kunna merutnyttjas andraav
offentliga myndigheter, privat näringsliv och övriga aktörer i större
utsträckning än vad i dag.görs Det utredningensär mening attsom

sådant civilt bruk bör följa vissa principer.ett För förstadet bör det
röra sig nyttja sådana har anskaffatsatt ñr krigs-om resurser som
organisationens behov, och inte utnyttjas till fullo fredsorga-som av
nisationen. Civilt bruk skall alltså inte sätt bevara freds-ett attvara
organisationen eller vissa arbetsuppgifter inte längre behövssom
inom krigsorganisationen.

Tillkommande uppgifter bör bara beröra områden där den personal
och utrustning inom försvaret finns försvarsskäl kan till-som av ges
läggsuppgifter. Helt uppgifter kräver helt organisation,nya som en ny
personal och utrustning kommer således icke ifråga förslag isom
denna utredning. Följande områden är särskilt intresse:av

miljöväm-
dykeriarbeten bärgningoch på havs- och sjöbotten-
utökade uppgifter för ingenjörtruppema-

Uppställningen nedan visar på de områden där utredningen kan
fortsätta arbeta underatt regeringen så önskar:etapp om
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Undersökning möjligheterna vidga civilt brukattav av-
Försvarsmaktens resurser.
Regeringens råd och anvisningar för civilt bruk försvaretsav-
resurser.
Konkretisering förslag till anvisningar följdav som av nya-
pliktlagen.
Uppföljning förslag till ändringar i förordningen 1986:1111.av-
Förslaget angående Nödhelikopter.-
Förslagen erbjuda avtal för femde helikoptrarna.attom-
Konkretisering förslagen militärt stöd till polisen vad gällerav om-
möjligheter låna materiel och metoder för bättreatt utbildning och
övning.
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INLEDNING

Regeringen beslöt 30den juni 1994 tillkalla särskild utredareatt en
med uppdrag frågorutreda det fredstidaatt utnyttjandet för civilaom
ändamål avsedda för försvarsändamål. 30Den augustiav resurser
1994 tillsattes amiralen Bror Stefenson särskild utredare.som
Utredningen har antagit Civilt bruk försvaretsnamnet av resurser.

1.1 Bakgrund

Riksdagen i maj 1992 sin mening regeringen tillkännagav som att
regeringen borde tillsätta utredning fredstida utnyttjande fören om
civila ändamål avsedda för försvarsändamål. En anledningav resurser

flera motioner tagitatt önskemål besparingarvar och tillskottupp om
i den offentliga verksamheten utnyttjande försvaretsgenom av resur-

Samtidigt hade det uppstått problem gällande konkurrensfrágorser.
inom det s.k. sambruksprojektet, avsåg samutnyttja offentligtattsom
ägda resurser.

Under år har försvaret vid fåtal tillfällen anmälts tillsenare ett kon-
kurrensverket för brott konkurrenslagen 1993:1432,mot KL, vid
civilt bruk försvarets främst inom transportsektorn. Enav resurser,
orsak till anmälningarna torde principerna för avgiftssättningattvara
varit oklara. Vidare har användningen försvarets helikoptrar förav
civila Sjuktransporter varit långvarig och svårknäckt fråga,en som
riksdagen i samband med försvarsbesluten 1987 1992och önskat se

lösning på.en

Huvudproblemen för civilt bruk försvarets står söka iav attresurser
motsatsförhållandet mellan å sidan inomsträvan förattena ramen
försvarets huvuduppgifter använda dess så mycketresurser som
möjligt i det fredstida samhället och å den andra sidan kraven på att
följa intentionerna i lagarna konkurrens, offentlig upphandlingom
och statsstöd. Sveriges inträde i Europeiska Unionen EU den

januaril 1995 påverkar också förutsättningarna.

Ett helt problem, funnits länge,annat har varit vilket stöd för-som
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kan och får lämna till polisen. Detsvaret är känslig frågaen som
aktualiserats med jämna mellanrum. Därtill har på sistone former för
Försvarsmakten lämna bistånd vid miljöolyckor efterlysts.att

Civilt bruk försvarets har studerats vid flertal tillfällenav ettresurser
under de 15-20 åren. Dessa studierhar tagitsenaste såväl all-upp
männa möjligheter och problem med civilt bruk försvaretsav resurser

användningen särskilda resursslag helikoptrar.som t.ex.av som
Gemensamt för dem är de gjordes under andra ekonomiska för-att
utsättningar och med andra gällande regler. För denna utredning har
de utgjort slags probleminventering och tankeväckande låsningen

de har inte kunnat direktutgöra bas för fortsättning.men en en

1.2 Avgränsningar och definitioner, andra utredningar

Genom utredningens bredd och beröringspunkterstora med många
olika samhällsfunktioner har det varit nödvändigt behandla viktigaatt
definitioner avgränsningar.och

Av direktiven framgår det nyttjandetär i fred försvaretsatt av resurs-
för den civila samhällssektom det frågaär Vid flera in-er som om.

tervjuer har det framförts detäven omvända intressant, dvs.att vore
försvaret skulle bruka civilaatt i ökad utsträckning. Förutomresurser
detta skulle kunna medföra minskadeatt kostnader för försvaret

skulle det också kunna leda till större försvaretsacceptansen av age-
rande civilapå marknader. Det har inte varit möjligt i utredning-att

första hithörandeetapp problem,ta bl.a. berör reglernaens upp som
för offentlig upphandling och behovet kunskap och verksamhet iav
fred för upprätthålla förmåga ochatt kompetens i beredskap och krig.
Utredningen har således hittills strikt hållit sig till den enkelriktade
frågeställningen civilt bruk försvaretsom av resurser.

Under 1980-talet lades mycket arbete ned effektiviserapå på att
bruket den offentliga sektorns samlade ökatav ettresurser genom
samutnyttjande. Betydande kostnadsminskningar uppnåddes genom
det s.k. sambruksprojektet. Regeringen uppdrog Statskontoret att
stödja sambruksprojekten såväl lokalt och regionalt på riksnivå.som
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En slutrapport lämnades den 26 1992,maj där Statskontoret ansåg att
sambrukstanken då väl etablerad i hela landet. Sambruket harvar
därefter fortsatt enligt ursprungstanken på vissa samtidigtorter som
konkurrenslagen och lagen 1992:1528 offentlig upphandling,om
LOU, har tillkommit och förändrat förutsättningarna.

Det finns tydlig skillnad mellan sambruk och civilt bruken för-av
Det förrasvarets mångsidiga samarbetenresurser. mellan olikaavser

statliga och kommunala enheter medan denna utredning endast berör
envägsutnyttjande försvarsresurser. Dessutom sambruksverk-av var
samheten ofta inriktad på samordning t.ex.av resurserna, gemen-

inköp, medan civilt bruk försvaretssamma innefattarav resurser en
tydligare köpare-säljare relation. Det har därför inte varit möjligt
eller lämpligt for denna utredning direkt anknyta tillatt sigvare sam-
bruksprojektet eller uttrycket sambruk.

Det har visat sig svårt fram entydigatt definition vaden av som
ingår i försvarets särskilt vad de civila delarnaresurser, avser av
totalförsvaret. Fullt klart är utredningenatt allatar upp resurser som
Försvarsmakten har. De kan hänföras till totalförsvaretsresurser som
civila del behandlas bara i mindre utsträckning och endast i de fall
där det tydligt frågaär finansieradeår för-överom resurser som
svarsdepartementets huvudtitel och sedan används för civiltsom annat
ändamål än vad de är avsedda för i totalförsvarssammanhang. Där-
med också det med civiltsagt brukvare att i denna utredning menas

användning försvaretsannan än sådan direktärav knu-resurser som
till försvaretsten uppgifter i fred under höjd beredskapsamt och

krig.

1 juli 1994 omorganiserades Försvarsmakten till bara beståatt av en
myndighet. Myndigheten Försvarsmakten därförär snävare be-ett

än det militära försvaret,grepp även omfattar försvarsmyndig-som
heter utanför Försvarsmakten Försvarets materielverk FMV,som
Försvarets forskningsanstalt FOA och Flygtekniska försöksanstalten
FFA.
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För närvarande pågår andra utredningartre berör vårt problem-som
område nämligen Hot- och Riskutredningen Direktiv 1993:03,
Sjöverksamhetskommittén Direktiv 1993:136 med tillägg 1994:158
och utredningen Offentlig underprissättning och subventioner påom

konkurrensutsatt marknad Direktiv 1994:72.en Kontakter har före-
kommit med samtliga dessa utredningar. Visavi de två första detär
fråga gränsdragningar bör tydliggöras. I korthetom sysslar Hot-som
och Riskutredningen med större extraordinära hotfulla situationer och
risker kräver stöd försvarets i minst motsvarandesom av resurser
grad räddningstjänsten. Föreliggande utredning har intesom haft an-
ledning ingå på dettaatt än vad gäller helikoptrar för räddnings-mer
tjänst. Sjöverksamhetskommittén sysslar med samordning och effekti-
visering maritima verksamhetstatens där det civila bruket för-av av

okontroversielltärsvarets med hänsyn till lagenresurser offentligom
upphandling och konkurrenslagen.

Den tredje nämnda utredningen har andra och ekonomiskaovan mer
och rättsliga beröringspunkter. Dess huvuduppgift kartläggaär att
konkurrensproblem och föreslå konkurrensrättslig prövningsform för
dem. Den skall klar den l november 1995 vilket gör dennavara att
utredning inte har någon möjlighet invänta resultatet.att Men omvänt
kan detta delbetänkande, särskilt vad gäller prissättningsmodeller,
studeras utredningen underprissättningav om

1.3 Disposition

Denna delrapports innehåll följer direktiven till utredningen, bilagaav
Underlaget för den i direktiven nämnda utvärderingen erfaren-av

heter det hittillsvarande civila bruket försvaretsav samtav resurser
belysningen tillämpningsproblem och regelverk finns i brettav upp-
lagda enkäter till berörda myndigheter och produktionsenheter. En
enklare undersökning har gjorts angående motsvarande problem i
Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Danmark och Norge. Den i
direktiven omnämnda belysningen regler inom EU har genomförtsav

Eva Edwardsson, forskare i EU-rätt vid Uppsala universitet,av i en
särskild studie, bilaga Helikopterfrågan har krävt flera olika under-
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lag särskilt kan Riksrevisionsverketsnämnasvarav utredning pris-om
sättning bilagam.m.,

Mot bakgrund här nämnt underlag och sakkunnigasav ochgenom
bidrag har denna delrapportexperters framställts med följande huvud-

drag i dispositioncn. En principiell diskussion utnyttjandet tör-om av
för civilasvarets ändamål och konkurrens har befunnitsresurser vik-

tig och först. Sedan behandlastas det nuvarande regelverketupp och
redovisas civilt bruk i dag i Sverige och utomlands. Användningen av
helikoptrar för Sjuktransporter och räddningstjänst avhandlas iett sär-
skilt kapitel och delrapporten avslutas med förslag till inriktning för
det fortsatta arbetet.
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2. NYTTJANDE EKONOMISKOCH EFFEKTIVITET
principiellEn diskussion

Frågan civilt bruk försvarets dimensioner.har mångaom av resurser
En ekonomisk, dvs. frågan offentliga ochär hur den sektornsom
samhällets totala tillvaratas En,på det effektiva sättet.mestresurser
delvis associerad, frågeställning offentliga åtagande irör den sektorns
samhället och fördelningen inom den offentliga mellansektorn, dels
kommunerlandsting och dels avseende försvarets roll i detstaten,
civila samhället. Statsmaktemas övergripande ställningstagande i
dessa frågor imanifesteras lagar och förordningar. kapitelDetta

i huvudsakägnas kort principdiskussion eko-vad ären om som
nomiskt effektivt kapitel 3medan behandlar gällande lagstiftning.

Den första frågan, bör huruvidabesvaras, den offentligaärsom
sektorn överhuvudtaget skall iengagerad viss verksamhet.vara en
Olika motiv för den offentliga sektorns finns beskrivna iengagemang
Motiv för offentliga 1994:53.åtaganden Ds Försvarets ordinarie
verksamhet de tydligasteär exemplen på kollektivs.k.ett av en

för--nyttighet och därmed statsmaktemas Ett civilt brukett ansvar. av
kan emellertid svårare motivera utifrån desvarets attresurser vara

skäl förs fram i utredningen 1994:53Ds Ett undantagsom ovan.
från detta gäller dock sådan verksamhet bidrar till Försvars-attsom
maktens förmåga ökar bättre träning 0.dyl, vilket kan be-genom
skrivas positiv effekt.externsom en

Innan utförligare diskussion kan föras principiella för- ochen om
nackdelar med civiltökat nyttjande försvarets detärett av resurser
viktigt distinktiongöra mellan större och effektivareatt ett utnytt-en
jande den offentliga sektorns och samhällsekonomiskav resurser
effektivitet. Samhällsekonomisk effektivitet vidareår begrepp änett
offentlig effektivitet och innefattar konsekvenseräven för civiladen
produktionen i samhället.

Anm: Resonemangetbygger delvis på RRV:s utredning, bilaga 2
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En samhällsekonomisk bedömning kan aktuell i situationertvåvara
detnär gäller civilt bruk försvarets Den första är närav resurser.

i fråga skall anskaffas, dvs. själva anskaffningsbeslutetresurserna om
påverkas överväganden den samhälleliga Den andranyttan.av om
situationen befintligaär denär används. Eftersom utred-resurserna
ningens fokus studera civiltär bruk försvarets befintligaatt av

kommer endast den andra aspekten diskuteras. I dennaresurser, att
situation intressantär fråga vilket pris skall åsättas bruketen som av
försvarets Av de enkäter, utredningen genomfört, fram-resurser. som
går den allra delen civiltstörsta nyttjande försvaretsatt tjänsterav av
sker offentliga aktörer, varför analysen i detta avsnitt koncentrerasav
till därmed sammanhängande frågor.

Det samhällsekonomiskt effektiva priset iär normalfallet likamest
med den företagsekonomiska marginalkostnaden, eventuellt efter
justering för samhällsekonomiska intäkter och kostnader intesom
beaktats i den företagsekonomiska kalkylen. Skulle den offentliga
kundens betalningsvilja överstiga försvarets marginalkostnad uppstår

prisspann inom vilket alla priser samhällsekonomisktett är effektiva.
Vilket pris väljs inom detta är sålunda fördelningspro-ettsom spann
blem mellan offentliga aktörer och saknar relevans i samhällseko-en
nomisk bedömning.

Bland de samhällsekonomiska intäkter, bör beaktas, kan nämnassom
civila uppdrag eventuellt leder till bättre utbildad militäratt personal

jämfört med utbildning och Övning enbart bedrivs inom försvaret.om
Den intressanta samhällsekonomiska kostnaden faranmest utgörs av
för försämrad konkurrenssituation för privata företag inomen samma
bransch. Skulle försvarets deltagande inom civila sektorer medföra att
effektivare privata företag slogs är detta beaktaut, att som en sam-
hällsekonomisk kostnad. Så länge Försvarsmakten uppträder mark-
nadsmässigt och under liknande förutsättningar dess konkur-som

torde det omvända dock fallet. Tillskottet ytterligarerenter, vara av
aktör, i synnerhet på marknader med litet antal aktörer, skaparetten

möjligheter till ökad konkurrens och därmed ökad samhällseffelrtivi-
tet.
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Detta övergripande skall dock ställas de möjlighetermotresonemang
till kostnadsbesparingar för den offentliga sektorn helhet,som som
kan vidgöras ökat civilt utnyttjande försvaretsett Medav resurser.
tanke på och kommunernas ansträngda finanserstatens det nödvän-är
digt överväga varje tänkbar besparingsåtgärd.att

Det finns allmän uppfattning, har kommit utredningen till delen som
vid intervjuer, befintliga offentliga bör samutnyttjasatt därresurser
så möjligt.är Den skattefinansierade verksamheten torde de flestaav
skattebetalare uppfattas sammanhängande helt även med-ettsom om
borgarnas inkomstskatt uppdeladär på statsskatt och kommunala
skatter.

Det tidigare aktuella sambruksprojektet hade sin utgångspunkt i en
önskan sambruka de offentligaatt vilken offentligoavsettresurserna,
myndighet ägde dessa. Sambrukstanken har isom stor ut-numera
sträckning kommersielltersatts köpare-säljareett ävenav mer system
inom den offentliga sektorn.

Slutsatsen diskussionen är, ansträngningar bör förgörasattav att
nyttiggöra försvarets i det civila samhället hänsyn till denresurser av
offentliga sektorns finanser. Det är dock väsentligt civilt brukatt ett

försvarets baseras på kommersiella principer och utformasav resurser
på sådant det intesätt upphov tillett negativaatt samhällsekono-ger
miska effekter.

Det finns två principiella sätt det civilapå bruket försvaretsatt se av
Antingen sätt bevara, eller till ochett med utöka,attresurser. som

fredsorganisationen, eller sätt tillvarata de investeringarett attsom
har gjorts for krigsorganisationensmöta behov.att Utredningenssom

bestämda uppfattning är det är den tolkningenatt börsenare som
gälla. Det innebär civilt bruk försvaretsatt inte målär ettav resurser
i sig, det automatiskt är önskvärt öka. Istället handlar detsom att om

Försvarsmaktensatt i allt väsentligt anskaffadeär förresurser, som
uppgifterna i krig, i fred omfattar betydande outnyttjadmen som
kapacitet utöver vad krävs för den fredstida förbandsproduk-som
tionen, särskilt intressantaär för civilt bruk. Exempel på detta är de
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fem sjuktransporthelikoptrama hkp 11 Försvarsmakten nyligensom
har anskaffat och där landstingen erbjuds teckna kontrakt föratt sjuk-

i fred.transporter

Försvarsmakten har enligt förordningen 1994:642 med instruktion
för Försvarsmakten, §§ 1-2, till uppgift försvara Sverigeatt väp-mot
nade Försvarsmakten skall ha sådan krigsduglighetangrepp. ochen
beredskap den verkar avhållande sådanaatt Enligtmot angrepp. sam-

instruktion skall Försvarsmakten i fred hävda Sveriges territoriellama
integritet organisera krigsförband förberedasamt och förbandens an-
vändning för landets försvar. Försvarsmakten skall också kunna ställa

utlandsstyrka till förfogande för fredsbevarande uppgifteren samt
kunna delta i utbildning för fredsbevarande verksamhet.

Försvarsmaktens dimensioneradeär för dessa uppgifter ochresurser
det är härför kan komma utnyttjas för civilt bruk iresurserna attsom
fred. Samtidigt måste alltid hållas i minnet det civila bruket inte iatt
någon avgörande grad får medföra inskränkningar eller försvagningar
i det militära försvarets förmåga lösa sina uppgifter.att

Även grundläggande investering har gjorts för krigsorganisa-om en
tionen, i synnerhet avseende materiel även personalmässigt,men som
bör tillvaratas så effektivt möjligt samhället i innebärstort,som av
detta inte det civila bruket försvaretsatt är kostnad.utanav resurser
Hänsyn måste alltid till såväl den samlade långsiktigatas försvarsbe-
redskapen till den omedelbara insatsberedskapen. Materiel ochsom
personal skall, med olika krav på tillgänglighet tidsmässigt och tek-
niskt, finnas disponibla vid mobilisering och i krig. Om brukcivilt
leder till det vid mobilisering längreatt tid för krigsorganisationentar

bli insatsklar vadatt än eljest skulle ha varit fallet, negativär detta en
faktor måste beaktas. Vidare medför omfattande civiltsom ett bruk

förslitning försvaretsextra Försvaret bören då ocksåav resurser.
ersättas för de kostnader uppstår,extra så det blir möjligtattsom att
omsätta eller nyanskaffa materielen så krävs.när
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GÄLLANDE3. REGELVERK

3.1 Konkurrens-, upphandlings- m.fl. regelverk

3.1.1 Allmänt

Utredningen har enligt direktiven kartlagt de huvudsakliga regler som
påverkar, eller kan tänkas påverka, det civila bruket försvaretsav

Förutom den nationella lagstiftningen medför Sverigesävenresurser.
EU-medlemsskap förpliktelser dethärmåste hänsyn till. Itassom
kapitlet skall fem olika regelverk 3.1.2under punkt kon-presenteras;
kurrensreglema, 3.1.3 regler offentlig 3.1.4upphandling, regler-om

3.1.5statsstöd, avgiftsförordningen 1992:191 underna om samt
3.2.1 förordningen 1986:1111 militär medverkan i civil verk-om
samhet 3.2.2och militärt stöd till polisen. Avsnittet 3.1.5 avgifts-om
förordningen kommer från RRV:s underlag, bilaga medan de
övriga avsnitten i 3.1 i huvudsak baseras tidigarepå det nämnda
underlaget från juristen Eva Edwardsson, bilaga Den intresserade
läsaren hänvisas till båda dessa bilagor för utförlig diskussion.en mer

För de förstnämnda områdena kantre såväl EU-rätten svensksom
lagstiftning aktuell och därför krävs det kort introduktion tillvara en
huruvida EU-rätten tillämpligär på området civilt bruk försvaretsav

För EU-rätten skall tillämplig krävs handelnattresurser. attvara
mellan länderna påverkas, där begreppet handel innefattar även
handel med tjänster, det s.k. samhandelskriteriet. Enligt EG-dom-
stolens praxis det inteär nödvändigt handeln faktiskt har påverkatsatt

det räcker med detutan troligtär handeln skulle kunnaatt på-att
verkas. Det faktum det civila bruket försvaretsatt be-ärav resurser
gränsat till Sverige i sig inteär något hinder för EG-rättens tillämp-
barhet. Något generellt fråganpå samhandelskriterietsvar om upp-
fylls kan inte det måste från fall till fall.avgöras Juutanges, mer

sannolikhetenlokal marknaden destoär, större är handeln inteatt
påverkas. Sålunda är EG-rätten troligen tillämplig vid Sjuktransporter
med Försvarsmaktens helikoptrar inte lokal produktions-men om en
enhet inom Försvarsmakten låter utomstående igäster äta matsalen. I
de fall samhandelskriteriet inte uppfylls gäller alltså endast svensk lag.



3.1.2 Konkurrensregler

De svenska konkurrensreglema utformadeär med EU:s regler som
förebild och skall tolkas bakgrund rättspraxis inommot EU och deav
särskilda förhållanden kan föreligga på den svenska marknaden.som
EU:s regler gäller förfaranden påverkar handeln mellan ländernasom
i EU. Detta saknars.k. samhandelskriterium emellertid egentlig bety-
delse vid tillämpning den svenska konkurrenslagen.av

Konkurrenslagen KL innehåller principiella förbud konkur-mot
rensbegränsade avtal och missbruk dominerande ställning frånav en

eller flera företags sida. Lagenett i förstaär hand tillämplig för-på
faranden inom den privata sektorn, offentliga aktörer träffas av
reglerna i den utsträckning de betrakaär företag i KL:satt som
mening.

§ 6 KL förbjuder konkurrensbegränsande avtal mellan företag.
Försvarsmakten i helikopterfråganär betrakta företagatt ettsom
eftersom säljer tjänster på marknaden, försvaretsman motpartmen
landstingen inteär betrakta företag i sin rollatt upphand-som som
lare. Därför föreligger inget avtal enligt 6§ KL i detta fall. Frågan

avtal mellan företag föreligger i andra fall får bedömas från fallom
till fall.

§ 19 förbjuder missbruk dominerande ställning från fleraellerav ett
företags sida. Frågan försvaret har dominierande ställning i deom en
fall uppträder på marknaden företag i KL:s mening kanman som
även här endast frånavgöras fall till fall i rättstillämpningen. Av-
görande för sådan bedömning är bl.a. vilken dominans försvareten
har i förhållande till den relevanta marknaden för den eller tjänstvara

gäller. Marknadsdominans kan föreligga redan vid marknads-som en
andel på cirka 30 %.

För § 19 skall kunna tillämpas förutsättsatt vidare domineran-att en
de aktör missbrukar sin ställning. En flera former missbruk kanav av

s.k. underprissättning. Av de rättsfall från EU åberopatsvara isom
Eva Edwardssons utredning framgår underprissättning möjligtvisatt
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kan föreligga redan vid prissättning under den genomsnitt-anses en
liga totalkostnaden endast syftet elimineraär konkur-attmen om en

En prissättning under denrent. genomsnittliga rörliga kostnaden torde
i flertalet fall betraktas otillåten underprissättning.som

I de rättsfall hittills enligtprövats EU-rätten harsom resonemangen
underprissättning sin utgångspunkt i frågan i vilka fallom om en

företagsekonomiskt sund priskonkurrens övergår till bli makt-att ett
missbruk konkurrera andra aktörer, iatt stället för-utsom, genom
hindrar kostnadspressande effektiv konkurrens.en

I de fall statlig myndighet eller offentlig aktör uppträder påen annan
marknaden prissättning under kostnaderna förhållandenaärgenom en
annorlunda eftersom offentlig aktör sällan från företags-en ettagerar
ekonomiskt perspektiv. Underprissättningen är här betraktaattmer

offentlig subvention. Rättsfall på detta område saknassom prak-en
tiskt helt såväl i EU-rättentaget enligt den svenska konkurrens-som
lagen.

Generellt kan dock möjligheterna tillämpaantas att KLatt gentemot
offentlig aktör begränsadeär just det skälet lagen huvud-en attav

sakligen förfaranden inom den privata sektorn.avser

3.1.3 Lagen offentlig upphandlingom

När och kommunstat gör upphandlingar måste lagen 1992:1528 om
offentlig upphandling, LOU, beaktas. LOU tillämpligär kom-när

och landsting utnyttjar försvarets intemuner på trans-resurser, men
aktioner mellan statliga myndigheter.

LOU har liksom konkurrenslagen delar EU-rättenstora av som
grund. LOU innehåller antal angivna belopp,ett s.k tröskelvärden,

varierar för olika former upphandling. För upphandlingarsom av
ovanför tröskelvärdet måste EU:s regler följas strikt. Den upphand-
lande enheten har enligt huvudregeln skyldighet det billigasteatt anta
budet. En alternativregel möjlighet det kvalitetsmässigtatt antager
bästa anbudet, där kvalitet är kombination bl.a. pris, service-en av
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grad, miljöhänsyn o.dyl. De omständigheter den upphandlande myn-
digheten hänsyn till måsteatt taavser anges noga.

Eftersom försvaret leverantörenär vid det civila bruket försvaretsav
ligger för reglerna offentligansvaret att upphandlingresurser om

beaktas i första hand hos den upphandlande statliga eller kommunala
enheten. Försvarets består i anbudsgivare affärs-attansvar ettsom ge
mässigt godtagbart bud, inte karakteriseras underprissättning.som av
Det finns sålunda inte någon grundläggande motsättning i sig mellan
civilt bruk och lagen offentlig upphandling.om

3.1.4 Statsstöd

Konkurrensverket har i sin Sambruk i offentligrapport sektor på-
pekat sambruk i vissa fall skulle kunnaatt komma i konflikt med
EU:s regler Statsstöd, under förutsättning samhandelskriterietattom

uppfyllt.är Om intemförsäljningen sker till underpriser, beror påsom
den säljande enheten låter deatt fasta kostnaderna belasta en annan

offentlig verksamhet, skulle detta nämligen betraktaattvara som
korssubventionering mellan olika verksamheter. Som EU:s regler om
statsstöd utformadeär detär osannolikt civilt bruk försvaretsatt av

skulle få eventuella statsstödjande karaktärresurser god-moment av
kända EU. Civilt bruk försvarets måste därför utfor-av av resurser

på sådant sätt Statsstöd inteett vilketutgår, innebärattmas under-att
prissättning skall undvikas.

3.1.5 Avgiftsförordningen

Avgiftsförordningen 1992:191 gäller för statliga myndigheter under
regeringen. avgifterEn myndighet får förta och tjänster,ut be-varor
sluta avgiftsnivåer och disponera avgiftsinkomster baraom detom
följer lag eller förordning eller särskilt beslut regeringen.av av av

Enligt avgiftsförordningen skall avgifterna beräknas så full kost-att
nadstäckning uppnås inget mål för verksamheten beslutas.annatom
Full kostnadstäckning innebär myndigheterna skall beräknaatt av-

varangiftsnivån så den långsiktiga självkostnadenatt för eller tjänsten
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täcks. Va .je avgift, myndighet för eller tjänst,tar utsom en en vara
behöver inte beräknad självkostnadenså för denna ellerattvara vara
tjänst täcks. Det ekonomiska målet gäller för den verksamhet harsom
definierats resultatområde. Kravet kostnadstäckningpåett gällersom
dessutom på några års sikt, och kan uppfyllt verksam-anses vara om
heten uppvisar underskott år, och överskott året därpå.ett

En central fråga vilkaär kostnader skall ingå i självkostnads-som en
beräkning. RRV:s bedömning är, det inte går generellt bestäm-att att

vilka perifera kostnader skall räknas in i underlag ellerma ett attsom
det skulle finnas någon naturlig för hurgräns långt tillbaka i tiden

självkostnadema skall beräknas. rimlighetsbedömningEn måstesom
därför igöras varje enskilt fall.

3.2 Militär medverkan i civil verksamhet

3.2.1 Allmänt

34I räddningstjänstlagen 1986:1102, stadgas skyldighet fören
myndigheter med personal och egendomatt medverka i räddnings-
tjänst på anmodan räddningsledare. Skyldigheten föreligger dockav
endast myndigheten har lämpliga och deltagandeom ettresurser om
inte allvarligt hindrar myndighetens vanliga verksamhet.

Försvarsmaktens EM mgivçrkan i gjyjl yggksamhgg regleras övrigti
generellt i förordningen 1986:1111 militär medverkan i civilom
verksamhet, bilaga ll. Denna förordning bygger inte på skyldig-en
het tvärtom på frivillighet,utan uttrycks FM få;en attsom genom
utföra olika slag verksamhet. Verksamhet får självfallet endastav
utföras under förutsättning den inte inkräktar på FM:satt vanligaav
uppgifter. För denna medverkan får FM avgifter. Den medverk-ta ut

regleras förordningen 1986:1111 kan delas in ian som av tre grup-
per.

l 2 § i förordningen innehåller utvidgning vad följeren av som av
34 § räddningstjänstlagen. FM får nämligen även ställa ochpersonal
egendom till förfogande för sjuka och skadadetransporter eller förav
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polis-åt och tullmyndighetematransporter eller Kustbevakningen,
allt under förutsättning det finns trängande behovatt ett transport-av

Dessa behöver således inte hatransporter någon anknytning tillen. en
räddningsinsats enligt räddningstjänstlagen.

2 FM får enligt 5 § i förordningen åta sig bygga vägar och broaratt
utföra andrasamt arbetenatt och tjänstertransporter, denna verk-om

samhet kan inordnas led i utbildning bedrivs vid FMettsom som
eller främjar eller allmänt samhällsintresse.staten ett

3 FM får enligt 6 § också hyra låna eller sälja lös egendomut, ut
det kan ske olägenhet. Som ytterligare förutsättningar gäller,utanom

i fråga upplåtelser till andra myndigheter,än åtgärden skallom att
främja FM eller allmänt samhällsintresse eller det finnsett att annars
särskilda skäl.

Som framgår får FM sigägna åt verksamhet inom mycketett om-
fattande område. FM kan därmed också komma sigägna åt sådanatt
civil verksamhet bedrivs enskilda näringsidkare. FM skallsom av
därför vid all angiven verksamhet, bortsett från den utförsovan som
enligt 2 § för polis- och tullmyndighetema eller åt Kustbevakningen,
beakta gällande bestämmelser konkurrens. När det gäller att ut-om
föra uppgifter för statliga myndigheter enligt förordningens 5 6och
§§ tillämpas bestämmelserna konkurrens endast affärs-på statensom
drivande verk.

3.2.2 Militärt stöd till polisen

Enligt polislagens 1984:387 1-2 §§, skall, iled samhälletsettsom
verksamhet för främja rättvisa och trygghet, polisens arbete syftaatt
till upprätthålla allmän ordningatt och säkerhet i övrigt till-samt
försäkra hjälpallmänheten skydd och Till polisens uppgifterannan
hör förebygga brott och andra störningaratt den allmänna ord-av
ningen och säkerheten, övervaka den allmänna ordningen och säker-
heten, hindra störningar därav ingripa sådana har inträffat,närsamt
bedriva spaning och utredning i fråga brott hör under allmäntom som
åtal, lämna allmänheten skydd, upplysningar och hjälp, närannan
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sådant bistånd lämpligen kan polisen fullgöra den verk-samtges av
samhet ankommer polisenpå enligt särskilda bestämmelser.som
Exempel på verksamhet enligt särskilda bestämmelser det enligtär att
räddningstjänstlagen åligger polisen för den statliga fjäll-att svara
räddningen och för efterforskning försvunna i andra fallav personer

iän sjö- respektive flygräddningssammanhang.

Frågor militärt stöd till polisen har återkommande behandlats iom
samband med beslut grundlagar, lagar förordningarochom som
reglerar hurnär, och och inskränkningar får i degörasav vem
grundläggande medborgerliga fri- och rättigheterna. Så inteäven om
polisen finns undantagen i de allmänna föreskrifter när Försvars-om
makten kan och får medverka och bidra sinamed för civiltresurser
bruk i samhällsverksamheten i fred, måste ändå beaktas de särskilda
förhållanden polisens uppgifter och tjänsteutövning.styrsom

I regeringsformens 2kapitel medborgarnas grundläggande fri-anges
och rättigheter. Detta uttrycks så varje medborgare äratt gentemot
det allmänna tillförsäkrad antal uppräknade fri- och rättigheter.ett
Regeringsformen också under vilka förutsättningar och i vilkaanger
former inskränkningar får göras i dessa fri- och rättigheter och så-att
dana inskränkningar fårendast göras med stöd lag. Endast polisenav
har i fred sådan i lag fastställd rätt ingripandengöra i någotatt som
eller några avseenden innebär begränsningar den enskildes fri- ochav
rättigheter.

En fråga betydelse i sammanhanget är endast polisenannan attav
äger instruktionsmässig irätt sin tjänsteutövning bruka våld föratten

detfullgöra sina våldsmonopolet.uppgifter s.k.att Visserligen kan-
även andra ha denna rätt, sådan vaktpost eller vidt.ex. annan som
Försvarsmakten tjänstgör för bevakning eller för upprätthålla ord-att
ning, det då Försvarsmaktens interna förhållanden och harmen avser
intet göra med civilt bruk försvaretsatt av resurser.

Det tredje förhållandet påverkar polisen har göra medattsom
Sveriges rättstraditioner på området. Möjligheterna för polisen att ta
hjälp militär personal med utrustning för upprätthålla allmänav att
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ordning har under 1900-talet successivt reducerats. En de hän-av
delser, i avgörande grad påverkat denna utveckling, in-som var

Ådalengripandena 1931.i

Genom olika uttalanden från regeringsföreträdare och Justitieombuds-
JO har vissa klarlägganden gjorts lagstiftningens syftemannen om

och innebörd. I 1974anslutning till års regeringsform trädde iatt
kraft, uttalade dåvarande justitieministern på fråga i riksdagen, atten
det behövs stöd i lag för militär skall få föranvändas medverkaatt att
till upprätthållande allmän ordning eller vid stillande upplopp.av av
JO anförde i ärende, då det planlades för använda militäraett att
helikoptrar i polisiär insats Användning militär personalatten av
och materiel i polisens verksamhet extraordinärt inslag,utgör ett som
strikt måste förbehållas situationer, där gällande regler medger sådant
bistånd. Det från principiellär synpunkt väsentligt, rågång-ytterst att

mellan militäraktioner och normalt polisarbete hålles Börjarklar.en
på reglerna kan konsekvenserna bli förödande JO dnrtummaman

3745-1990.

Av det ovanstående kan konstateras, för militär medverkan iatt
polisens tjänsteåtgärder ñr upprätthållande allmän ordning ochav
säkerhet och i dess brottsbekämpande verksamhet i övrigt råder
mycket restriktioner. En eventuell imedverkan dessastora samman-
hang kräver istöd lag, dvs. beslut riksdagen. Emellertid kanav
Försvarsmakten stödja polisen i flera andra avseenden än genom
direkt medverkan. Stöd i form direkt medverkan kan dock lämnasav
till polisen i sammanhang inte har ordningshållningmedgöraattsom
och brottsbekämpning, aktionervid inom räddnings-fört.ex. ramen
tjänstlagen. Vad Försvarsmaktens stöd kan omfatta ochredovisas
diskuteras i kapitel 4 i det följande.
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4. CIVILT BRUK

Utredningen enligtskall direktiven kartlägga svenska utländskaoch
erfarenheter det hittillsvarande fredstida civilutnyttjandet förav
verksamhet avsedda för forsvarsändamål. För lösa denattav resurser
uppgiften har utredningen valt arbeta med enkäter ställda till be-att
rörda myndigheter och vissa törsvarsattachéer. Resultaten dessaav
enkäter redovisas i detta kapitel tillsammans diskussionmed ien
några principiella frågor intresse.är Inledningsvis skersom av en
kort presentation några möjliga exempel på civilt bruk.av

4.1 Inledning

Det går urskilja fyra principiellt olika slag militär medverkan iatt av
civil verksamhet, nämligen
1 hjälpinsatser vid katastroferstörre kräver omedelbarasom

insatser alla tänkbara och gripbaraav resurser,
2 insatser inom för den SAR-konventionens.k. Searchramen

And Rescue,
3 civila uppgifter för försvaret, samt
4 övriga civila insatser

För Sverige och för andra länder gäller de förstnämndatvå äratt
relativt oproblematiska, eftersom alla tillgängliga itasresurser
anspråk i händelse nödsituation, medan hänsynstörre måste tasav en
i övrigt, till exempel till konkurrenslagstiftning o.dyl, i isynnerhet
det sista fallet.

4.2 Sverige

4.2.1 Försvarsmakten

Den enkät utredningen sände till samtliga lokala produktions-utsom
enheter, försvarsområden, vissa m.fl., innehöll bl.a.regementen
frågeställningar vad for civiltanvänds bruk, hur prissätt-om som
ningen går till och flera andra ekonomiska frågor, antalet personer

involveradeär i civilt bruk, erfarenheterna kring verksamhets-som
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ställenas användning sina för civilt bruk antalav samt ettresurser
frågor den framtida användningen civilt bruk. Enkäternaom ochav

fullständig redovisning de lokala produktionschefemasen mer av svar
återfinns i bilagoma 5 och

Ekonomiska frågor

Vid prissättningen civilt bruk Försvarsmaktens detärav av resurser
tydlig tendens full kostnadstäckningatt används.en Ett visst undantag

sker för frivilligorganisationer och ideella föreningar, där lägreett
pris Flera produktionsenhetematas ut. redovisar avtal är in-av att
gångna vid sidan enstaka tjänster.av

Produktionsenheterna I5F022, Il5Fo34 S1F047 redovisarsamt ett
omfattande civilt bruk än andra produktionsenheter.mer Närmare 20

produktionsenheter redovisar de under budgetåretatt sammantaget
199394 tillhandahöll och tjänster till olika delar den civilavaror av
sektorn for mellan 1 10och miljoner kronor, enhet underhålls-en -

Syd redovisar intäkterregemente på cirka 45 miljoner kronor,-
medan övriga produktionsenheter på enkäten redovisarsvaratsom
små intäkter.

Övervägande delen produktionsenheterna redovisar det civilaav att
bruket utgör mycket liten del respektive enhets totala budget,en av

0,5mellan 1% den totala budgeten verkar vanligast. Någraav vara-
undantag finns dock. Sex stycken enheter redovisar det civilaatt
bruket 5%utgör mellan 20% den totala budgeten.av-

På frågan hur många har varit involverade iom personer attsom
tillhandahålla eller tjänster till civila sektorn varierarvaror svaren
mellan 1 100 En intressantpersonen iakttagelse är två enheteratt-

det civila bruket finansieraratt 5 respektive 18uppger tjänsterextra
fastlagdutöver personalram.

Användningen värnpliktiga i den avgiftsbelagda verksamhetenav
verkar inte särskilt omfattande. I de fall där de har använtsvara är
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det i huvudsak till räddningsinsatser, förplägnadstjänsttransporter,
idrottsevenemang.och

De lokala produktionschefema också övriga aktörer pårapporterar att
marknaden inte har framfört några omfattande klagomål på civilt bruk
avseende konkurrensfrågor.

Områden

De områden där Försvarsmaktens utnyttjas för civiltmestresurser
bruk är:

verkstadstjänster-
utbildning-
transporter-
medverkan vid idrottsevenemang samt-
försäljning måltider etc.av-

Ett område är annorlunda till sin karaktär ändåsom men som
förtjänar nämnas försäljningenär materiel.att av

Verkstadsgjäruter

Försvarets verkstäder säljer tjänster till kunder utanför försvaret.
Verkstäderna dimensioneras bl.a. för dels säkerställa krigsorga-att
nisationens behov föregångsmän i olika verkstadsförband,typerav av
dels tillgodose fredsorganisationens normala behov reparation ochav
underhåll. Vid reparationsbehov i fredextra stora upphandlas erfor-
derliga tjänster civilapå verkstädcr. Vid underbeläggning på För-
svarsmaktens verkstäder finns det på motsvarande sätt ekonomiskaav
skäl önskemål sälja verkstadstjänster till civila kunder.att Omfatt-om
ningen detta tjänsteutbud varierar tiden.överav

Under budgetåret 199394 uppgick Försvarsmaktens verkstäders
försäljning till statliga och civila kunder 61totalt till miljoner kronor,
vilket 4,6 % den totalamotsvarar omsättningen. Försäljningenav
fördelades enligt följande:



Organisationsenhet Total Försålda tjänster % totalav
omsättning Statligt och civilt omsättning

Uh Syd 435 mkr 43,9 mkr 10,0reg
Uh Mitt 310 mkr 7,4 2,4reg
Uh Nord 220 mkr 7,9 3,6reg

ÖHMMarinverkst 46 mkr 0,7 1,5
Flygverkst. 292 mkr 0,7 0,2

Underhållsregemente Syd andel försålda tjänster till kunderstora av
utanför försvaret beror bl.a. på fordonsunderhåll vid verkstäderna i
Skövde åt AMU m.tl., Karlsborg åt kommunen m.fl. och Borås
åt Posten.

Utbildning

Försvarsmakten bedriver i fred omfattande utbildningsverksamheten
Önskemålpå förband och skolor. från civila kunder upphandlaattom

utbildning har ökat tiden.över Innehållet i de utbildningstjinster som
erbjuds, har mycket bred spännvidd. Det förtjänar påpekasatt atten
vissa försvarets enheter har inskrivet i sin instruktion,av att man
skall bidra till kompetensutveckling inom det geografiska område
inom vilket verkar. Exempel härpå instruktionenär för Arménsman
tekniska och för Militärhögskolans Managementinstitutioncentrum
f.d. Förvaltningshögskolan. Frågan utbildning vidare iutvecklasom

4.2.3.avsnitt

Transporter

Området inkluderar både uthyrning fordon och genomförandeav av
Omfattningen varierartransporter. mycket över tiden, främst och

naturligen vid medverkan i räddningsinsatser och biståndsarbete. De
kundernastörsta de frivilligaär försvarsorganisationema, statliga

imyndigheter, kommuner, landsting och polisen.
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Problem tidvishar med militär inblandninguppmärksammats påstådd
civilai den transportmarknaden, bl.a. har flygtransportområdet be-
härav. Detrörts utredningens meningär den restriktivareatt nya

policy Försvarsmakten 1994tillämpar sedan åtagandensom om av
civila flygtransportuppdrag begränsatavsevärt de här nämnda proble-

Det styrks också utredningens enkätsvar. Frågorna bör dockmen. av
studeras ytterligare i utredningsetapp.nästa

Idrottsevenemang

I samband med idrottsevenemangstörre det relativt vanligtär att
Försvarsmakten medverkar utlåninguthyming fordon,genom av
sambandsutrustning, lokaler och tält i mindre utsträckningsamt

personal ställs till förfogande.attgenom

Försäljning måltiderav m.m.

Försäljning måltider till kunder utanför försvaret ganskaärav om-
fattande. Försäljningen sker bl.a. i samband med uthymingutlåning

lokaler, övningsanläggningar och övningsområden. Kunderna iärav
desamma förstort transporter.som anges

Föreskrifter

Försvarsmakten 1994under hösten två anvisningar för hurutgav
Försvarsmakten skall hantera civilt bruk försvarets Denav resurser.

Inriktning Försvarsmaktens tillstöd den fredstidaena avser av sam-
hällsverksamheten vid räddningstjänst och extraordinära påfrestning-
ar och det andra Handlingsregler vad prissättning vid uthyr-avser
ning materiel utanför Försvarsmakten. Föreskrifterna bifogasav som
bilaga 7.

Övriga4.2.2 myndigheter

Utredningen har sänt enkät till 17 olika myndigheter inomut en
totalförsvaret för kartlägga deras erfarenheter civilt bruk,att av se
bilaga 5. 13Av de inkomna har angivit de ingaharattsvaren sex
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eller mycket erfarenheter civiltsmå bruk varför diskussionenav
nedan endast berör de kvarvarande sju myndigheterna. De sju
myndigheterna Flygtekniska försöksanstalten FFA,år Fortifika-
tionsverket FortV, Försvarets forskningsanstalt FOA, Försvarets
materielverk FMV, Militårhögskolan MHS, Värnpliktsverket

Överstyrelsen ÖCB.VPV för civil beredskap Enkäten sändessamt
till flera myndigheterandra inom civiladen delen totalförsvaret,ut av

det ñnns här svårigheter det extraordinära civilaattmen separera
bruket myndigheternas från deras ordinarie verksamhet.av resurser

Enkäten till försvarsmyndighetema år uppbyggd på sättsamma som
enkäten till Försvarsmaktens lokala produktionsenheter och innehåller
bl.a. frågor omfattning, inriktning och prissättning myndighet-om av

utnyttjas civila aktörer imöjlig utvecklingsamternas resurser som av
framtiden.

Omfattningen civila samhälletsdet utnyttjande de sju myndig-av av
heternas varierar mellan 0.03% PV till 21% FFAVresurser av
myndigheternas omsättning. Samtliga tarmyndigheter vanligtvis betalt
för full kostnadstâckning och några FOA, MHS och FFA attanger
de har samrått med RRV. Ingen myndigheterna sig ha fåttav uppger

kritik från konkurrenter.motta

Det civila bruket ligger myndigheternasnära ordinarie verksamhet
och kompetensområden. Flera myndigheter sighar de ägnarangett att

utbildning. Anmärkningsvärt civilaär relativt del detatt storen av
bruket har privata företag kunder. För FOA:s del privatautgörsom
företag cirka 50% det totala civila ochbruket avseende forskningav
utveckling och för MHS cirka 25%.

Flera myndigheter försiktigtspår ökande civiltandel bruk. Enen
orsak till detta civilt bruk underlättas myndig-närattanges vara
heterna övergår till avgiftsfinansiering. prognosticeradeDen största
ökningen står VPV för, den nybildade myndighetentror attsom
Pliktverket framöver 20%kan ha civil verksamhet jämföra medatt

0.03%dagens för VPV. Undantagen från detta FortVär tror attsom
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andelen civilt bruk kommer oförändrat framöver, och FMV,att vara
spår viss nedgång.som en

4.2.3 Utbildning och övning

Utbildningsfrågor särskilt intressanta,är eftersom inomdet total-
försvaret finns traditionlång samarbete inom övnings- ochen av
utbildningsområdena, kan tillvaratas det civilaäven samhället.som av
Försvaret genomför också, där förutsättningar finns, utbildningsupp-
drag för myndigheter, företag och organisationer, hyr eller ställerut
på till förfogandesätt lokaler, utbildningsmaterial ochannat experter.
Försvaret medverkar också på isätt samhällets utbildningsverk-annat
samhet ersättning hjälpa till med förläggning eleveratt motgenom av
vid vårdhögskolor och andra högskolor.t.ex.

Militärhögskolans managementinstitution, f.d. Förvaltningshögskolan,
ordnar till exempel managementkurser och teambildningskonferenser
för kommuner, landsting och privata företag. Vid Försvarsmaktens
verkstäder genomförs också kurser för andra skolor och företag, t.ex.
i hydraulik för privata åkeriföretag.

Försvarsmakten och Räddningsverket har betydande förresurser
utbildning och övning, kan utnyttjas utanför den produk-som rena
tionen enheter och förband till krigsorganisationen. Det görs ocksåav
i utsträckning, framförallt på där försvaretstor har högorter perso-
nell kompetens och moderna i Övrigt. Försvarsmaktens ochresurser
Räddningsverkets tillgångar i dessa avseenden används såvälav
offentliga myndigheter, företag och organisationer. Som regel funge-

samarbete, upphandling och genomförande tradition mycketrar av
väl. Det är angeläget eventuellt regelverk för civilt brukatt ett nytt

försvarets utformas så det traditionellt goda samarbetetattav resurser
på utbild-nings- och övningsområdena mellan försvarets myndigheter
och sam-hållet i övrigt kan behållas och helst vidareutvecklas.



4.2.4 Personalresurser

I civiltnästan allt bmk försvarets ingår någon formav resurser av
personalutnyttjande. Personalresursema fast anställda,utgörs av
reservpersonal och de tjänstgör enligt den pliktlagen,som nya som
träder i kraft den 1 juli 1995. Tjänstgörande i fred enligt den nya
pliktlagen antingenutgörs värnpliktiga i Försvarsmakten ellerav
civilpliktiga inkallade för utbildning, planering övrigeller handlägg-
ning inom totalförsvarets civila delar. I sammanhanget bör observe-

det baraär när personalen utnyttjas för tjänst föratt änannatras
krigsbefattningen det berör denna utredning.som

fastDe anställdas och reservpersonalens arbetsuppgifter och kom-
såledesär knutna till krigsuppgifter ocheller produktionpetenser av

förband och enheter ingående i krigsorganisationen. Försvarets perso-
nal såledesär antalsmässigt och med hänsyn till kompetensavpassat
utifrån krigsorganisationen skall kunna verka efter mobili-snabbtatt
sering. Genom oundvikliga fluktuationer i produktionen och genom

det måste finnas kader främst befäl och specialister,att en av som
ibland överstiger förbandsproduktionens ibehov fred, finns möj-det
ligheter del personalens arbetstid kan avdelas för civiltatt renten av
bruk. Enkätsvaren från Försvarsmakten visar emellertid de ratio-att
naliseringar direktaoch personalminskningar på tid harsom senare
gjorts inom försvaret har medfört svårigheter personalenatt avvara
för civila ändamål. Svaren från Försvarsmakten visar såledesrent att
krigsorganisationens behov före fredstidagår civilt bruk, vilket tyder
på civilt bruk inte bevara fredsorganisationensatt sättett attses som
kapacitet. Viss osäkerhet råder emellertid angående vad ärsom
önskvärt och tillåtet civilt bruk finnsoch det enligt utredningensav
mening anledning tydliggöra detta hittills utfärdadeutöveratt

Uanvisningar.

pliktpersonalenFör uppkommer något annorlunda problem. Genom
den lagen skall uttagning, utbildning och krigsplacering entydigtnya
grundas operativapå förutsättningar krav ochoch därmed på de be-
manningsansvariga myndigheternas krigsorganisationen Därigenom
blir användning pliktpersonal för ordinarie befattningsut-änannatav
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bildning känsligt. Vissa tjänster tidigare vapenfriautfördessom av
kan också komma ifrågasättas. Detta kräver enligt utredningensatt
mening följdanalys den pliktlagen, debör utförasen av nya som av
bemanningsansvariga myndigheterna själva.

Det ofrånkomligtär mycket försvaretsdet personal idagatt av som
inte direkt tillgör går hänföra krigsuppgifter. Det kan förutomatt

räddningstjänst gälla stöd till samhället vid del-stora arrangemang,
tagande i olika slags ceremonier, musiktjänster, insatser i miljövård
eller specialtransporter. Enligt utredningens mening behövs härvidlag
klarlägganden enklast förs in i uppdragskatalogema för förbandsom
och enheter. En samlad genomgång detta erforderlig ochav synes
kan genomföras i 2utredningen regeringen finner dettaetappav om
lämpligt.

Vad gäller beräkning Försvarsmaktens kostnader för personalav som
används för civilt bruk det relativt enkeltär prissätta på arbets-att
tiden i förhållande till lönen, betydligt svårare pris påsättaattmen
uppnådd kompetens, alltså vad det kostat försvaret utbilda veder-att
börande. Normalt betalt endast för arbetstid, övertid trakta-ochtas
menten.

4.2.5 Militärt tillstöd polisen

Som framgått avsnittet 3.2.2 polisensär möjligheter bi-begäraattav
stånd och Försvarsmaktens förutsättningar lämna sådant helt be-att
roende för vilka situationer stödet är fort-användas. Iavsett attav
sättningen siganvänder utredningen begreppet direkt polisiär ak-av
tion, då polisens uppgifter för ordningshållning och brotts-som avser
bekämpning och i sig kan medföra ingrepp i enskilds fri- och rättig-
heter och där våldsmedel kan komma användas. Därutöveratt an-
vänds begreppet polisens Övriga uppgifter, kan exemplifierassom
med polisens inom räddningstjänsten och uppgiften lämnaansvar att
allmänheten upplysningar och hjälp. Vad militärt stöd går detavser

urskilja slag vad kanatt kallas för stödformer.tre av som

Den första stödformen direkt medverkan militär personalavser av
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med erforderlig utrustning i pågående uppdrag. Som framgåttett av
de principiella reglerna kan sådant stöd inte lämnas Försvarsmakt-av

vid direkt polisiär aktion. Däremot kan sådant stöd lämnas tillen
polisen i samband med fjällräddningsuppdrag eller vid efterforskning

försvunna inom för räddningstjänsthgens före-av personer ramen
skrifter och polisens härvidlag.ansvar

Den andra stödformen också tjänster direkt koppade tillavser upp-
drag. Sådana tjänster kan forplägnad, inkvartering,transporter,vara

Ävenuthyrning eller utlåning materiel beaktashär måsteav attosv.
militär personal inte får delta i direkta polisiära aktioner. Det innebär

militärt bemannadet.ex. att transportmedel borde kunna användas till
förflytta polispersonal och materiel tillatt frånoch operationsom-ett

råde så länge inte deltar i den direkta aktionen t.ex.man genom
trañkövervakning eller spaning efter brottsling. Inom för deramen
gällande reglerna bör det också möjligt för den direkta polis-attvara
aktionen låna eller hyra Försvarsmakten militär materiel kanav som
underlätta den avsedda insatsen så länge materielen hanterassom av
polisen själva. Sådan materiel kan ljusförstärkare ocht.ex. annatvara
för förbättra möjligheternaatt i mörker, fordon och båtaratt operera
och eventuella specialvapen. Självfallet måste Försvarsmakten kunna
kräva den utlånade materielen kan hanterasatt på sätt. Detavset
torde innebära Försvarsmakten måste utbilda polisen på denatt
aktuella materielen, vilket i sig kan faktor.begränsandevara en

Den tredje stödformen direktär kopplad till civiltbegreppetmera
bruk och försäljning tjänster fordonsåsom underhåll vidavser av av
försvarets verkstäder Denna stödform torde okontroversiell ietc. vara
vad militärpå medverkan i polisens tjänsteutövning,avser synen men

liksomär de övriga stödformema underkastad det regelverk styrsom
konkurrens och upphandling m.m.

Av det sagda torde ha framgått hinder föreligger vid direktaatt att
polisaktioner lämna militärt stöd i form medverkan med militärav
personal trupp ocheller utrustning handhas militär personal.som av
Syftet är tidigare hålla isär polisiär och militärsagts att verksam-som

ochhet principens tillämpning kan belysas två exempel. Militäraav
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helikoptrar bemannade med militära piloter ikan inte medverka
direkta polisaktioner. Skall helikoptrar användas i sådana aktioner
krävs de flygs polisens personal. På mili-att sätt kan inteav samma

fartyg,tära båtar och fordon olika slag, bemannade medärav som
militär personal, medverka i direkta polisiära aktioner. Om Försvars-
makten medger det, är det däremot fullt möjligt hyra,fir polisen att
låna eller på disponerasätt sådan materiel den iannat och använda
polisaktioner under förutsättning de polisensatt opereras egenav
personal. Ett uppmärksammat exempel på detta detär lån enav
Stridsbåt 90 pågår f.n. Båten, hos Polisbåtpolisen kallassom som
90, är utlånad på försök under år. Den är ommålad i polis-ett
färger, saknar militär bestyckning, försedd polisiärär med delen
utrustning och Försvarsmakten har utbildat de poliser, bemannarsom
båten.

Den omfattning det militära stödet till polisen har enligtvarierar vad
utredningen erfarit mycket mellan de olika polisdistrikten. kanDetta
bero på vilka relationer, personliga och andra, För-råder mellansom
svarsmaktens företrädare och polismyndigheten detpå Menorten.
torde också i utsträckning berostor på osäkerhet hos både försvaret
och polisen fårnär respektive lämna olikamilitärt ita stödom man
avseenden och vilka Försvarsmakten har med.bidraresurser att

4.3 Utländska förhållanden

4.3.1 Allmänt

Uppgifter och jämförelser med förhållanden i andra iländer bygger
huvudsak på inkommet underlag från försvarsattachéerna Danmark,i
Frankrike, Norge, Storbritannien och Tyskland. harDe flesta länder

eller mindre omfattandeett regelverk för militärahur nationensmer
försvar kan utnyttjas olika samhällsorgan för andra uppgifter änav
militära. Svårigheter finns i hur skall lag-värdera den formellaman
stiftningen i förhållande till dess praktiska tillämpning. handlarDet

hur allmänpolitisktLex. försvarsmaktenpå samhälls-iom man ser
verksamheten. Ett förhållande försvårarannat jämförelser är attsom

få, någon,ytterst nation har konsekvent genomfördom ens samma
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totalförsvarsidé Sverige. Sammantaget innebär det redovis-som att
ningama förhållandena i andra länder, på de områden denrörav som
här utredningen, de formella regler hurnär, ochstyravser som var
försvarsmakten kan i anspråk för samhällsnyttigtas verksamhetannan
än den militära. Hur regelverket tillämpasrent i praktiken och studier

intressanta exempel ligger inte inom för utredningensav ramen
arbete.

De studerade länderna är medlemmer i NATO och, med undantag av
Norge, också i EU. Om NATO-medlemskapet påverkatkan ha synen
på försvarets medverkan i civil samhällelig verksamhet är osä-nog
kert. EU-ländema kan ha påverkats EU:s konkurrensregler,Lex.av

Sverigeäven och Norge har sedan tidigare konkurrensreglermen
inskrivna i sitt regelverk. Det förefaller i stället frågavara om en
ganska överensstämmande uppfattning i de studerade länderna om
nödvändigheten även iakttar de spelregler,att statenav styrsom
näringslivets verksamhet i respektive land. Detta kan förstås sigta
olika uttryck i olika länder och olikheterna har naturligtvis sin grund i
de nationella särdragen.

4.3.2 Regelverken

Samtliga tillfrågade länder understryker försvarsmakten äratt
dimensionerad för de militära uppgifterna och möjligheterna att
medverka i andra samhälleliga uppgifter får ske med befintligade
militära Det hindrar dock inte försvarsmakten i delattresurserna. en
länder åläggs löpande uppgifter inte militära skulleär ochsom som
kunna lösas andra organisationer eller myndigheter,av sommen
uppdragits åt försvarsmakten för rationelltdet ochatt ansettman vara
ekonomiskt. Exempel på sådana uppgifter sjöövervakning,är fiskeri-
tillsyn, isbrytning för vilka uppgifter det då skapatsetc. särskilda

inom den militära organisationen. Men utöver deresurser militära
uppgifterna och andra löpande uppgifter, åläggs försvarsmakten,som
sägs också försvarsmaktens kan,att skall eller bör i fredresurser nyt-
tiggöras för civila uppgifter i den utsträckning den militära be-som
redskapen och den operativa förmågan det medger. Förutsättningar
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för dessa insatser formuleras olikanågot i de skilda ländernasenare
grundtemat är detsamma för de studerade länderna.men

Gemensamt är det görs klar åtskillnad mellan insatser i nödsitua-att
tioner och sådana insatser, där militära utnyttjas för stödjaattresurser
civila verksamheter i det vardagliga samhällslivet. länder harNågra

vidare på vad inkluderar i begreppet stöd vad Sverigeänen syn man
Såhar. i Storbritannien försäljning försvars-t.ex. attanser man av

maktens utrangerade eller andra skäl överbliven materiel ingår iav
begreppet stöd till samhällets civila delar.

Katastrof- och räddningsinsatser år relativt oproblematiska och
bejakas alla tillfrågade länder. Framställningen nedan inriktasav
därför på övriga insatser för civilt bruk. Kriterier för sådananär
insatser kan komma i fråga, eller vilka kan beställa ellervem som
upphandla tjänster försvarsmakten, hur kostnader för tillhanda-av
hållna tjänster skall beräknas kan variera något mellan de olikam.m.
länderna, i grunden har de i dessaäven avseenden mycketmen
likartade regler. De dragen mellan länderna är:gemensamma

den verksamhet, för vilkenatt försvarsmaktens itasresurser-
anspråk upphandlas, skall offentligtsamhälleligtmot ettsvara
allmänintressebehov,

lämpliga civila inteatt finns tillgängliga,resurser-
tjänstemas utförande haratt utbildande eller positiven~ annan

effekt för försvarsmakten eller i varje fall inte inkräktar på
försvarsmaktens utbildning, övning eller operativa förmåga,

försvarsmakten får täckningatt för sina kostnader för uppdraget.-

Härtill kommer sedan rad regler för hur detta skall gå till i prakti-en
ken, vad slags tjänster kan upphandlas, skriftliga kontraktattsom
alltid skall upprättas, under ledning uppdraget genomförs,vems
vilken rättsstatus den militära personalen har under uppdragens
genomförande Genomgående ocksåär alla länder under-m.m. att
stryker försvarsmakten inteatt skall konkurrera med näringslivet. I
vissa länder dettasägs i allmänna medan det i andratermer,mera
länder mycket explicit hur det skall till.gå I Storbritannienanges
föreskrivs måste hat.ex. medgivandeatt från lokala fackföre-man
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ningar och arbetsgivarorganisationer för försvarsmakten skallatt
överväga medverka i projekt.att ett

Det är givet det finns olikheter i de skildaatt ländernas regelverk.
Slående Storbritannienär och Frankrike haratt i mångt och mycket
övercnsstämmande föreskrifter, dessutom ganskaär omfattande.som
Danmark och Norge har enklare regler, i vissa fall allmännamera
principer precisaän föreskrifter. I Tyskland präglas förhållandena av
dels de speciella förutsättningar federationsstaten skapar medsom
uppdelning på delstaterna respektive centralregeringen, delsav ansvar

strikt gränsdragning mellan civil respektive militär kompetens.av en
I den tyska grundlagen finns inskrivet Bundeswehr endast fåratt ut-
nyttjas i nödsituationer civila hjälpinsatser tids- och kapacitets-om
mässigt inte kan lösa uppgifterna och inte konkurrerar medom man
civila företag och institutioner.

För belysa hur regelverk kanatt utformas marknadsförasett och
bifogas, bilaga den brittiska skriften Military aid the civilto
community third edition med förord den dåvarande försvars-av
ministern. I skriften redovisas statsmaktemas ambitioner, de regler

försvarsmaktens tjänsteutbudstyr hur upphandlingen skallsom samt
till.gå

4.3.3 Exempel tjänsterpå

Utredningen har inte haft möjlighet göra utländsk enkätatt mot-en
svarande den skickats till det svenska varförförsvaret,utsom sam-
manställningen nedan nödvändighet blir hållen. Detallmäntav mer
har emellertid varit möjligt regelverk, proposi-uttalanden iatt av
tioner finna exempel på vad kan inrymmas i begreppetm.m. som
civilt bruk respektive lands militära försvarsresurser.av

En allmän regel är uthyrning materiel inte får elleratt av avse vapen
sådan materiel hänger nära med utnyttjande.som samman vapnens
Särskilda föreskrifter kan dock finnas för tillstöd polisen. Den van-
ligaste stödformen torde utföra uppdrag. Det dåatt ärexternavara
fråga arbeten, utförs militär personal, med materielom som av som
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försvarsmakten underdisponerar över och militär ledning. Det kan
handla byggnationer, rivningar, ammunitionsröjning och spräng-om
ämnesdesarmering, sprängningar, el- och teleinstalla-transporter,
tioner I Storbritannien lånas också militär personal frivilligam.m.
till socialt samhällsarbete.

En fråga naturligtvis visstär intresse vilkenär omfattning detsom av
militära försvarets stöd iutöver nödsituationer har i de studerade- -
länderna. I första hand Tyskland också Frankrike har sådanamen
restriktioner för utnyttja försvarets föratt civila ändamål attresurser
det finns skäl sådana insatser begränsade.att tro äratt De franska
och brittiska regelverken är ganska likartade, det franska ärmen
hårdare vad gäller vilka får beställa och på kraven densom om
militära de utförda tjänsterna.nyttan Det brittiska synsättetav synes

generöst och också finnsdetvara särskiltmera värde iattman anger
försvarsmaktenatt sådana uppdrag visar sig integreradgenom som en

del i hela samhällsverksamheten. I Danmark och Norge förhållan-är
dena ungefär i Sverige. I Danmark räknar emellertid ocksåsom man
in i det civila stödet det militära försvarets för sjöövervakningansvar

fiskeritillsyn,och hos ligger civilpå myndighet. Både Norgesom oss
och Danmark liksom Sverige uttalar sig politiskt för ökat civiltett- -
utnyttjande försvarets Men det ambitioner-av resurser. syns som om

inteännu fått större konkret innehåll än vad de har fåttna i Sverige.

4.3.4 Ersåttningsfrågor

De flesta länder försvarets kostnader för civilaatt uppdrag skallanger
betalas beställaren. Hur kostnaderna definieras varierar frånav land
till land och beroende på uppdragets För helikopteruppdragart. och
andra väl avgränsade uppgifter finns ibland prislistor. För insatser vid
nödsituationer då liv i faraär ibland inte någontar ersättningutman
alls, i andra fall ersättning endast för rörligatas kostnader.ut I övrigt
varierar det framförallt mellan fullkostnadstäckning och särkostnads-
täckning no-loss costs.

Varje land har utformat sina principer för hur deras försvarsmakter
skall ersättas för uppdrag utanför den militära organisationen.
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Gemensamt för alla är sådana insatser inteatt är kopplade tillsom
nödsituationer vanligtvis skall betalas åtminstone enligt sär-en
kostnadsprissättning inteoch konkurrenshämmande eller påvara

störandesätt för det näringslivet.annat Av materialet framgåregna
inte hur räknar fram självkostnadema eller särkostnadema.man
Frågor i sammanhanget, också aktuella förär de svenska för-som
hållandena, hur beaktarär försvarsmaktens materiel ofta kanattman
innehålla överkvaliteter beställaren inte behöver och inte villsom
betala för. Det händer också, till exempel avseende helikopterbuma
Sjuktransporter i Tyskland, försvaret rabatterar priset till den civilaatt
kunden, eftersom verksamheten medför värdefull övning för den
militära personalen.

4.4 Utredningens kommentarer och vissa principiella
överväganden

Det har, framgått det föregående, sedan länge funnitssom av en
politisk önskan, de och kvalificeradeatt försvaretstora resurser som
disponerar borde kunna användas även i det fredstida samhället för att

Ävenvi bättre skall utnyttja de offentligt ägda dennaresurserna. om
isträvan, bl.a. det s.k. sambruksprojektet, fått konkreta uttryck har

inte Försvarsmakten blivit allmänt accepterad leverantör olikaen av
slags tjänster. Problem har ofta uppstått kring prissättning och kon-
kurrensneutralitet. För många har det inte heller varit känt vad För-
svarsmakten har för tjänster erbjuda eller hur upphandling skallatt en
gå till. Det enligtär utredningens mening uppenbart, viljanatt om
finns kanså säkert också mycket åstadkommas förbättraför ochatt
effektivisera utnyttjandet försvarets för civila ändamål.av resurser

Det behövs bättre och samlad beskrivning ochän dagensen mer en
bättre marknadsföring både de politiska ambitionerna ochav av
försvarets tjänsteutbud och till dem kopplade villkor för dess utnytt-
jande. Ett utmärkt utländskt exempel på hur detta kan göras denär
brittiska skriften Military aid the civil community, bilagato som
på enkelt ochsammanfattandeett sätt bakgrund, förutsättningar,ger
villkor för civilt bruk den brittiska försvarsmaktensm.m. av resurser.

leverantörenMed den i handen både kunden ochvet vad gällersom
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och hur skall Bakom skriften finns naturligtvis regel-ettman agera.
verk med lagar och förordningar. Hur svensk motsvarighet ien mera
detalj skulle kunna utformas utredningen återkomma tillavser om-
regeringen så beslutar i nästa utredningsarbetet. Seetappen av-

härom i kapitelmera

Alla länder, även Sverige, skiljer på insatser i nödsituationer respek-
tive andra uppdrag för civila uppdragsgivare och det finns inget som
talar för någon ändring därvidlag. innebärDet bl.a. regler för huratt
försvarets skall kunna användas i den normala fredstidaresurser sam-
hällsverksamheten kan utformas gälla generellt vad slagsatt oavsett
uppdrag eller vilken materiel används. För nödsitua-som avses som
tionen krävs särskilda regler, eventuellt differentierade med hänsyn
till människoliv i akutär fara eller det föreligger nöd-om om annan
situation, hotande eller inträffadt.ex. miljöolycka.en

Vad gäller militärt stöd till polisen har i det föregående visats varför
förhållandet mellan Försvarsmakten och polisen måste särbehandlas.
Men inom det befintliga regelverket finns möjligheter för polis-stora

hjälp försvaretsatt ta Försvarsmaktennärav‘ sigen resurser anser
kunna bidra med dem. Skall emellertid sådant bruk få något störreett
genomslag krävs ökad kunskap hos både polisen och Försvarsmakten

när det är tillåtet lämpligtoch försöka få stöd Försvars-om att av
makten och vilka lämpliga Försvarsmakten disponerar ochresurser
kan ställa till förfogande. För förbättra möjligheterna till rättatt stöd
till polisen krävs utbildning, övning, check-listor och gemensamma
exempel och studier. Inom detta område erfordras centrala rekom-
mendationer utredningen kan lämna förslag till vidm.m., som ett
fortsatt utredningsarbete.

Utredningen har tagit del den särskilda studie genomförtsav som av
MHSFOA MHS 0p2 0171050231 angående bl.a. sådana för-nr
ändringar regelverk och praxis för militärt stöd till polisen mili-av att

biståndtärt skulle kunna lämnas i större utsträckning och vidäven
direkta polisaktioner ioch samband våldsutövning.med Utredningen

dels dessa frågor höratt hemma i Hot- och riskutred-anser mera
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ningens extraordinära situationer, dels förändringar regelverket,att av
MHSFOA studien aktualiserar, inte bör genomföras vadsom avser

fredstida ñrhállanden.
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ÖVERVÄGANDEN FÖRSLAG5. OCH OM UTNYTTJANDE
FÖRSVARSMAKTENS FÖRAV HELIKOPTRAR

RÄDDNINGSJUKTRANSPORTER ocn

Kapitel 5 behandlar specialform civilt bruk försvaretsen av av resur-
nämligen frågan hur försvarets helikoptrar skall utnyttjas förser, om

civila sjuktransporter under fredstid, hädanefter kallat för helikopter-
frågan. Avsnittet 5.1 beskriver den övergripande frågeställningen och
i 5.2 kort historik avseende den tidigare beredningen ären-ges en av
det. I avsnitten 5.3 och 5.4 den samlade offentliga efter-presenteras
frågan på helikoptrar för sjuktransport och räddningstjänst Sverigei

det totala utbudet tvåmotorigasamt helikoptrar. 5.5I kortav ges en
beskrivning förde regler gäller luftfart med helikoptrar och iav som
5.6 kort jämförelse med situationen i några andra länder. Därefteren
övergår framställningen från behandla försvarets helikoptraratt i all-
mänhet till bli inriktad på de fem helikoptrar,att anskaffatsmer som
för sjuktransporter hkp ll. I avsnitt 5.7 beskrivs de krav för-som

beredskapsbehov ställersvarets på användningen helikoptrar iav
fredstid. 5.8I den utredningen föreslagnapresenteras lösningen,av

i 5.9och förs övergripande diskussion möjliga alternativ.en om

Vid genomläsningen kapitel 5 bör förhållandet mellan de femav
sjuktransporthelikoptrama och försvarets övriga för räddningstjänst
lämpliga helikoptrar beaktas. Utredningen har valt delsatt presentera

generell lösning föravsedd Försvarsmaktens samtliga lämpligaen
helikoptrar, dels lösning för den långsiktiga användningen deen av
fem helikoptrama.

5.1 Bakgrund och övergripande frågeställningar

Försvarets sjuktransporthelikoptrar har redan i planeringen inför
anskaffningen brukas civilt i fredstid ochavsetts att medel har under
Socialdepartementets huvudtitel tillskjutits Chefen för armén mot-
svarande 40% anskaffningskostnadema.‘Vad gäller helikopter-av
buma sjuktransporter sålundahar Försvarsmakten riksdag ochav
regering ålagts ställa till den civilaatt sektorns förfoganderesurser
och i fråga delfmansieratshar den civila sektorn.resurserna av
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Riksdag och regeringen har därefter fattat beslu, konkur-t.ex. om
renslagen, har försvåratavsevärt möjligheterna genomföra desom att
i försvarsbesluten uttryckta intentionerna.

Ett ökat nyttjande försvarets sjuktransporthelkoptrar skulle troligt-av
vis innebära besparing inom de samlade offeitliga finanserna, ien ett
dagsläget angeläget mål. Samtidigt finns det emellertid farhågor för

konkurrensen på helikoptermarknadenatt skulle försämras vid För-
svarsmaktens inträde. Motsättningen mellan önsremål utökatettom
fredstida nyttjande försvarets helikoptrar och hänsynstagande tillav
konkurrensaspekter och civilade företagens förttsåttningar utgör
sålunda konkret exempel på denett övergripande diskussion som
fördes i kapitel Till detta kan läggas de direkt livräddandeatt
aspekterna i sjuktransporttjänsten leder till delvis andra förutsätt-
ningar. I direkt nödsituation detär acceptabelt inte beaktaen attmera
konkurrensaspekter i utsträckning fiir verksamhet,samma som annan
i synnerhet upphandling i konkurrens skulle försenaom en en av-
görande insats.

Marknaden för helikopterburna Sjuktransporter kännetecknas av en
stark geografisk dominans eftersom varje sjukvåxdshuvudman endast
sluter helikopterkontraktett gången. Dessuton begränsas den totala
efterfrågan på helikopterburna Sjuktransporter den allmänna eko-av
nomiska åtstramningen inom såväl statlig laadstingskommunalsom
sektor. Sammantaget medför detta Försvarsmakten skulle deltaatt om
i konkurrensen på den civila marknaden entydiga regler kan detutan
få allvarliga återverkningar för de civila helikoptzrföretagen.

Det huruvidakan dock ifrågasättas inträdeFörsvarsmaktens som
leverantör på den civila sjuktransportmarknaden .nnebär möjlig-att
heterna till fri konkurrensmarknad försämras. inteDet kanen ute-
slutas, tillskottet ytterligareatt leverantör denna marknad,av en

kännetecknas ytterligt få leverantörer, skillesom medföra kon-av att
kurrensen hårdnade till förmån för kunder, skattebetalare och sam-
hället i sin helhet, förutsatt Försvarsmaktenatt på likvärdigaagerar
villkor. Dessa villkor omfattar för övriga aktörer bolagsform med
aktiebolagslagens regler för affärsverksamhet övervakningsant av
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civil myndighet Luftfartsverket med luftfartsinspektionen enligt
civilt regelverk BCL, AOC OL.och

5. 2 Historik

Den enligt utredningsuppdraget fråganaktuella utnyttja För-attom
svarsmaktens helikoptrar för civila Sjuktransporter har sin bakgrund i
1987 års försvarsbeslut. Frågan hade dock varit aktuell tidigare. Ut-
redningen sjukvården i krig USIK behandlade i sitt betänkandeom
SOU 1978:83 frågan ambulanshelikoptrar och föreslog attom en
försöksverksamhet med ambulanshelikoptrar borde genomföras för att
bedöma helikoptrarnas användbarhet för Sjuktransporter både i fred
och i krig. En sådan försöksverksamhet genomfördes under perioden

1980juni augusti 1981 och bedrevs med Rikspolisstyrelsens, försva--
och berörda sjukvårdshuvudmäns befintligarets personella och mate-

riella resurser.

Överbefälhavaren ÖB1987Inför års försvarsbeslut ñck i uppdrag
lämna förslag till lämpligatt organisation helikoptrar för sjuktran-av

ÖB:s förslag byggdesporter. på samutnyttjande försvarets,ett av
Rikspolisstyrelsens civilaoch helikopterföretags Helikoptrarresurser.
skulle från 14 platser i landet och 95nå % befolkningenoperera av
inom medicinsk synvinkel acceptabel tidsrymd. För uppnåen ur att
detta erfordrades anskaffning minst 15 helikoptrar.en av

1987Enligt års försvarsbeslut prop.198687:95, bil. ll,FöU
310rskr. borde sjuktransportkapaciteten med helikoptrar öka för att

tillgodose behoven i krig. Detta borde enligt beslutet ske så ävenatt
fredsmåssiga behov kunde tillgodoses. Helikoptertransporter borde
därvid organiseras i landstingskommunal och statlig regi för till-att
godose fredsbehoven och organiseras samordnat med försvaret, Riks-
polisstyrelsen m.fl. I krig borde helikoptertransporter kunna ske sam-
lat inom för totalförsvaret. Statliga medel avdelades för för-ramen att
bättra sjuktransportkapaciteten med helikoptrar såväl i fred i krigsom
under förutsättning sjukvårdshuvudmännen bereddaatt attvar
medverka i motsvarande omfattning. Ansvaret för civila sjuktran-

med vissa undantag enligtsporter, räddningstjänstlagen 1986:1102,
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borde åvila sjukvårdshuvudmânnen och inte Rikspolisstyrelsen.

Ett flertal försök har gjorts genomföra intentionerna i 1987att års
försvarsbeslut. 1987 tillsatte chefen för Socialdepartementet arbets-en

för klargöra förutsättningarna föratt förverkliga intentio-grupp att
i försvarsbeslutet. Arbetsgruppen redovisade sittnerna arbete isom-

betänkandet Ds S1988:9 Helikopter för sjuktransporter fann ett-
varierande intresse bland sjukvårdshuvudmännen konstateradeoch att
det inte fanns underlag för på gång bygga heltäckandeatt en upp en
organisation över landet. Rikspolisstyrelsens, Försvarsmaktens och de
privata helikopterföretagens helikoptrar och flygplan borde kunna an-
vändas i organisation för luftburna Ien gemensam transporter.
december 1989 inrättade regeringen den s.k. Helikopterdelegationen,

hade till uppgift förhandla och träffa avtal medatt landstingensom
helikoptrar för Sjuktransporter enligt intentionerna i försvarsbe-om

slutet. Genom landstingen bl.a. sigansågatt sakna ekonomiska för-
utsättningar för medverka till anskaffningatt helikoptrar fören av
Sjuktransporter på det sätt förutsattes i 1987 års försvarsbeslutsom
visade det sig inte möjligt finna lösning. I 1991att septemberen er-

Helikopterdelegationensattes interdepartemental arbetsgrupp.av en

På grundval förslag i propositionen Verksamhet och anslag inomav
totalförsvaret 199192 prop.19909l:102, bil.2 genomfördes den
ändring huvudmannaskapet för luftburna akuta Sjuktransporterav som
förutsattes i 1987 försvarsbeslut.års Att utvidga landstingens ansvar
för sjuktransporter utgångspunkt för öka tillgången påattvar en
helikoptrar för sjuktransporter. Som följd huvudmannaskaps-en av
förändringen överfördes den l januari 1992 de medel Rikspolissty-
relsen disponerat för luftburna akuta Sjuktransporter till landstingen
prop. 19909l:l35, SfU15, rskr. 264.

I samband med 1992 försvarsbeslutårs prop.l99192:l02, FÖU 12,
rskr.337 anförde regeringen grunderna för 1987 års försvarsbe-att
slut avseende Sjuktransporter helikoptermed fortfarande borde gälla.
Då landstingen ansåg sig sakna ekonomiska förutsättningar för att
medverka till anskaffning helikoptrar för sjuktransporter på det sättav

då förutsattes, menade regeringen andra vägar bordesom sökasatt
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för utöka transportkapaciteten.att Avdelade för helikopter-resurser
anskaffning under Socialdepartementets huvudtitel borde kunna
användas effektivt de disponeradesmest Chefen för arménom av
under förutsättning denne tillsköt motsvarandeatt medel. Detta skulle
innebära fem till helikoptrar föratt Sjuktransporter kundesex nya an-
skaffas till kostnad cirka 200 miljoner kronor. Landstingen bor-en av
de möjlighet med försvaret teckna avtalatt användages heli-attom
koptrama för Sjuktransporter i fred. Samma möjlighet borde finnas
för viktig verksamhet, polisens. Härutövert.ex. borde Chefenannan
fir armen möjlighetenpröva ytterligare öka helikopterkapacitetenatt

finansiella lösningar med landstingen,genom samtidigtgemensamma
det viktigt prissättningen på helikoptertjänsternaattsom kundevar

klargöras från konkurrenssynpunkt.

I juni 1992 fick Chefen för iarmén uppdrag enligt försvarsbeslutetatt
anskaffa högst helikoptrar för sjuktransporter. Försvaretssex mate-
rielverk tecknade i april 1993 avtal med den italienska helikopter-
tillverkaren Agusta leverans 1994under fem helikoptrarom av av
modellen Agusta Bell 412 HP.

I regleringsbrev för budgetåret 199394 avseende Försvarsdeparte-
verksamhetsområdementets prissättningen föratt arménsangavs

sjuktransporttjänster skulle rimlig samtidigt konkurrens-vara som
förutsättningarna inte fick snedvridas för konkurrerande företag på
marknaden. Detta föranledde Chefen för armén, regeringenatt av
begära närmare anvisningar för prissättningen arméns sjuktran-av

med helikopter i fred.sporter Regeringen beslöt i november 1993 att
avgiften fick beräknas så samtliga kostnader täcktesatt sådanautom
kostnader specifika för det militära försvaret.som var

Det visade sig emellertid behäftat med svårigheterstoravara att
fram de kostnader specifika för det militära försvaret. För-som var

har därför i samarbetesvaret med det civila konsultföretaget CEPRO
avgiftssiättningsmodellAB tagit fram baseras fullkostnads-påen som

täckning, med visst avdrag förett s.k. samdriftsvinster. samdrifts-
vinster innebär i korthet försvaret och sjukvårdshuvudmannenatt
kunden delar på den vinst uppstår följd för-som attsom en av
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utgifter för övningarsvarets minskar när flyger ambulans-etc. man
civilt. Konkurrensverkettransporter icke-ingripandebeskedettgav

hösten 1993 beslut 1993-11-22 dnr 66093, i vilket verket dock an-
hade principiella invändningaratt samdriftsvinstemagav man mot att

fördelades mellan RRV menade i sitt remissyttrandeparterna. att
beaktandet samdriftsvinster fick tillsgöras vidare, även detav om var
osäkert sådan modell speglade de faktiska kostnaderna RRVom en

33-94-0090.dnr

Samtliga sjukvårdshuvudmän informerades under ochsommaren
hösten 1993 Arméflygcentrum de fem sjukvårdshelikoptramasav om
kapacitet möjligheter tecknasamt avtal och grunder för pris-attom
sättningen. Försvaret har hittills lämnat offerter till fem landsting.
Två landsting Jämtland och Norrbotten har vid upphandlingen valt
civila Östergötlandhelikopterföretag. Från två håll Göteborg och
har upphandlingen avbrutits kostnadsskäl. Västerbottens länsav
landsting valde i december 1994 Försvarsmaktens anbud, base-som
rades på CEPRO-modellen.

5.3 Efterfrågan på helikoptertjänster

Försvarets helikoptrar kan användas såväl till Sjuktransporter som
räddningstjänst. En del utredningens arbete har därför inriktats påav

genomföra kartläggningatt efterfrågan på helikoptrar inomen av
dessa områden.

5.3.1 Vissa definitioner

Med räddningstjänst i lagen Räddningstjänstlagen 1986:1102avses
de räddningsinsatser eller kommunerna skallstaten för vidsom svara
olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att
hindra och begränsa skador på människor eller egendom ieller
miljön. Med hälso- och sjukvård enligt lagen 1982:763 åt-avses
gärder för medicinskt förebygga,att utreda och behandla sjukdomar
och skador. Till hälso- och sjukvården hör, likaså enligt lagen, även
Sjuktransporter. Både hälso- och sjukvården och räddningstjänsten har
i sina uppgifter rädda liv. En mellanatt gräns räddningstjänst och
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hälso- sjukvård i frågaoch de livråddande insatserna dragenärom
vid sjuktransporter. Gränsen emellertid inte entydig.är

Till sjukvårdshuvudmännens för hälso- och sjukvården hör attansvar
tillse hälso- och sjukvården disponerar erforderligaatt förresurser
sjuktransporter. Dock huvudmännen för den statliga fjäll- ochsvarar
Sjöräddningen också för erforderliga Sjuktransporter från fjällvärlden

frånoch fartyg till sjöss. Beträffande den statliga flygräddningstjänst-
förhållandenaär oklara. Ansvarstvister kan uppståen mera om vem

för sjuktransporter svår-från olyckor i oländiga ochsom ansvarar
framkomliga marker. Men i övrigt stadgas i räddningstjänstlagen att
Sjuktransporter inte ingår i räddningstjänsten.

svårigheterna med den flytande gränsen mellan hälso- och sjukvården
och räddningstjänsten kan bli uttalade vid olyckerstörre och då liv är
i fara, då tillgängliga helikopterresurser otillräckligaär och deras ut-
nyttjande måste prioriteras. Räddningsledaren har befogenheterstora

i anspråk enskildaatt ochta deras tillgångar han bedöm-personer om
det nödvändigt för räddningsarbetet. Räddningsledaren kan ocksåer

rikta krav statliga eller kommunala myndigheter,mot vilkassamma
skyldighet medverka dock beror på derasatt vanliga verksamhet.
Räddningstjänstlagens 34 § häromsäger En statlig eller kommu-att
nal myndighet skall med personal och egendom delta i räddnings-en
insats på anmodan räddningsledaren och vid sanering efter utsläppav

radioaktiva ämnen på anmodan den myndighet förav av som svarar
saneringen. En sådan skyldighet föreligger endast myndighetenom

ochhar lämpliga deltagandeett inte allvarligt hindrarresurser myn-
dighetens vanliga verksamhet. Lag 1992:11.

5.3.2 Skillnader i uppgifter. Samordning m.m.

Gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård och räddningstjänst är
sålunda inte helt entydig. Sjuktransporter, både helikopterbuma och
vägtransporter, är del den normala hälso- och sjukvården,en av men
kan också ingå del i räddningstjänsten. Sjuktransporternasom en
delas ofta i primär- och sekundär-transporter, där primärtran-upp

sker från olycksplatsen motsvarandesporterna till sjukhus medanett
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sekundärtransporterna sker mellan sjukhusvårdplatser.två Det vidär
olyckor då liv i fara tveksamheterär kan uppstå primärtran-som om

bör ingå i funktionen hälso- och sjukvårdsporterna eller i rädd-anses
ningstjänst. Utomlands, till iexempel Tyskland, vidare 5.5avsnittse
och 5.6, har ibland infört mellannivå, vilken kan karakteri-man en

primärtransporter vid trängande behov.seras som

Räddningstjänsten behov helikoptrar aktualiseras främst iav sam-
band med olyckor. Hälso-större och sjukvårdens helikopterbehov är
kopplat till behov dels i samband med olyckorstörre då liv i fara,är
dels till vardagliga Sjuktransporter måste ske snabbt ellermera som
då den sjuke inte kan nås på Inomsätt. båda funktionernaannat anses

behovet helikoptrar är Efterfråganatt emellertid i avgö-stort. styrsav
rande grad kostnaderna för helikoptertjänster och vad landstingenav

sig ha råd med.anser

Det har inte ankommit på denna utredning alla frågoratt ta upp om
ansvarsförhållanden och tolkning lagar och förordningar rörav som
boskillnaden mellan sjuktransporter och räddningstjänst. Däremot har
det varit både nödvändigt och möjligt bakgrund intematio-att mot av
nella jämförelser klarlägga vi står och efterfrågan det gällernärvar
användning militära helikoptrar för räddningstjänst respektiveav
sjuktransporter.

5.3.3 Landstingens efterfrågan Sjuktransporterpå med helikopter

I enkät genomförd utredningen hösten 1994 redogör landstingenen av
för efterfrågan helikopterbumapå Sjuktransporter och för kontrakts-
situationen. Det finns spridning vad gäller landstingens be-storen
hovsuppfattning och intresset för helikoptertransporter, vilket framgår

tabell 5.1. Landstingens geografiska förutsättningar och ekonom-av
iska möjligheter torde huvudförklaringen till skillnaderna. Detvara
skall dock inte uteslutas de relativt åsiktsskillnader be-att stora om
hovet helikoptrar, kan spåras mellan läkare i olika landsting,av som
också påverkar landstingsförvaltningarnas uppfattningar. De olika
landstingen har också skilda meningar vad gäller kraven på helikop-
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kapacitet. Generellttramas är det dock tydligt efterfrågansett påatt
tvåmotoriga helikoptrar framdeles kommer öka.att

De sjukvärdshuvudmän, har anmält störst behov helikopter-som av
buma Sjuktransporter, har vanligtvis formaliserat nyttjandet genom
långtidskontrakt. Hittills tecknade kontrakt avspeglar skillnaderstora
mellan landstingen. Samarbete mellan landsting förekommer, men
saknas på flera håll där det geografiska skäl kanav natur-synas vara
ligt. Det långtgående samarbetetmest sker i dagsläget mellan Göte-
borgs Älvsborgskommun och landstingen i Hallands, Bohuslänsoch
län, har avtal med polisen och marinenett i Göteborg.som Väster-
bottens läns landsting tecknade i december 1994 avtal med För-ett
svarsmakten och har fr.o.m. mitten februari tillgång till deav en av
fem sjuktransporthelikoptrama. I Västernorrland ideellopererar en

Övrigastiftelse försök.med landsting har tecknat avtal har kon-som
trakt med privata företag med undantag för Gotland, där situationen
for närvarande är oklar.

Av enkätsvaren döma detär specielltatt sjukvårdshuvudmännen i
ÖstergötlandSkaraborg, Gävleborg, och i Göteborg, Halland,samt

Älvsborg och Bohuslän har större behov helikopterbumaettsom av
sjuktransporter, inte har slutit särskilt kontrakt härför.ettmen som
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Tabell 5.1 Landstingen efterfråganredovkude på siuktralsporter
Rangordnadeefter kvantitativa behov primära Sjuktransporterav

Landsting E1191 amg] Tillgodosett Särskilt anmält fram-I
Primär Sekundär kvalitativt behov tiden

Stockholm 2000 3000 ja, avtal med bemannadmed-
företag skadeplatsläkare

Skaraborg 400 10-20 ökat behov av
hkp

Jämtland 300 10 ja, avtal med 6 specialutbild. 2-behovst av
företag narkossjukvårdare motorig hkp

Gävleborg 350 50 avvaktar
resultatutred.

Västernorrland 300 25 endastförsök norsk ökande behov
organisationsform

Uppsala 300 10 ja, avtal med föruppdrag
företag andra län

önskvärt av
skålekon.

Göteborg 150-200 5-10 på speciellt behov 2-motorsätt, av
O,P,N polis+marinen+ hkp erfarensamt

landsting personal med
lokalkånnedom

Norrbotten 150 100 ja, avtal med
företag

Västerbotten 115 avtal med hkp störrenytt m-
armén kabinvolym

önskvärd

Gotland mindre 100-150 ja, bolag ökat behoveget
antal 262 men f.n. ingen
30 tim tim helikopter

Östergötland 300 totalt föruppdragca
andra lån
önskvärt av
ekon. skäl

Dalarna mindre antal
Kalmar
Malmöhus
Yärmland
Orebro

Övriga inget
anmält behov
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Behoven sjuktransporthelikoptrar hos dels Gävleborgs ochav
Västernorrlands Öster-läns landsting dels Skaraborgs ochsamt
götlands läns landsting skulle med intensifierat samarbete mellanett
landstingen kunna tillgodoses med helikopter i respektive område.en

En viss förväntan billig tillgång till någon Försvarsmaktensom av
fem sjuktransporthelikoptrar kan skönjas hos några landsting och är
antagligen också orsakerna till flera kontrakt hittills inte haratten av
tecknats.

5.3.4 Efterfrågan på helikoptrar för räddningstjänst

I räddningstjänstlagen uppdelningen räddningstjänstenanges av
avseende uppgifter och ansvarsfördelning. Allmänt kan sägas att
flyg,- sjö- och fjällräddning, efterforskning försvunnasamt av per-

är statlig räddningstjänst, medan olyckor o.dyl. inomsoner kommun-
gränser är kommunalt Inomett samtliga dessa områden finnsansvar.
det icke tillgodosett behovett helikoptrar. De ansvariga myndig-av
heterna har visat ökad medvetenhet den betydelsestoraen om som en
tidig och kvalificerad hjälp vid olika slags olyckor har. Helikopter-

skadadetransport och allvarligt sjuka ingår sålunda centralav som en
del i all slags räddningstjänst. Vid flera tillfällen har tankar framförts

rikstäckande helikopterorganisation förom samordna dettaen att
behov. Det har emellertid inte varit möjligt inom denna utredningsatt

analysera hela detta problemområde. Därför kommer endastram
behoven helikoptrar i de olika räddningstjänstema behandlas iav att
översiktliga kvalitets- och kvantitetstermer för de olika användnings-
områdena.

Statlig räddningstjänst

Luftfartsverket har för flygriiddningstjiinstenansvaret inom svenskt
luftomráde. Flygräddningstjänsten leds från central fören gemensam
den civila luftfarten och Flygvapnet, ARCCCefyl, och efter-avser
sökning och räddning vid befarat eller inträffat flyghaveri. Det skall
dock påpekas den kommunalaatt räddningstjänsten har visstett

för fortsatt räddning när flyghaveri haransvar inträffatett över land.
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Basering och beredskap för militära helikoptrar bestäms i avtal mellan
Försvarsmakten berördaoch myndigheter. Brister i beredskapen,
särskilt under helger och i Norrland, har påtalats bl.a. till regeringen,
vilket kan uttryck för den nuvarande beredskapenett inteattses som

riktigt tillfredsställande. Huvudskälet till den bristande bered-anses
skapen medelsbrist.synes vara

Sjöräddningstjänsten inom svenskt sjöterritorium ligger inom
Sjöfartsverkets ansvarsområde, också för intematio-attsom ansvarar
nella åtaganden samverkan uppfylls. Helikopterberedskapenom
regleras för närvarande avtal mellan verket och Försvarsmakt-ettav

Såväl beredskapstider basering diskuteras återkommande.en. som
Estoniakatastrofen hösten 1994 visade på hur det maximalastort
behovet är vid tillfälle.enstaka Trots det då hade varitett Önskvärtatt
med flera helikoptrar med högre beredskap, kan detta inte tilltasen
intäkt för det finns behov större utökningatt eller skärpningav en av
beredskapen. Tekniskt och kvalitetsmässigt finns det dock erfaren-
heter tillmåste Sammantaget torde det itassom vara. vara norra
Sverige, Bottenhavet och Bottenviken den nuvarande bered-som
skapen förär låg och behoven helikoptrar eftersatta.mestav som
Som för flygräddningstjänsten torde anledningen härtill vara av
ekonomisk art.

Polisen efterforskningför försvunna, och det finnsansvarar av
ingen behovsbeskrivning for detta område, sig kvalitativt ellervare
kvantitativt. Utredningens uppfattning är behovet helikoptrar iatt av
detta avseende litetså ochär oregelbundet intedet kan liggaattpass
till grund för särskild beredskap.

Det åligger polisen också för tjéillrfiddningstjiinsten,att svara som
fördeladär sju berördapå polisdistrikt. Den sköts delvis via avtal

privatamed helikopterföretag. Personal utrustning,och i synnerhet
helikoptrar, hos militärade förbanden i fjällområdena räknas som en
viktig tillgång. Fjällräddningen intressantär område, eftersomett

sjuka och skadade ingår i räddningsinsatsen.transporter av
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Kommunal räddningstjänst

Kommunerna har för räddningstjänsten inom denansvar egna
kommunen, med undantag for de beskrivna områdena. Denovan
kommunala räddningstjänsten övervakas Statens Räddningsverkav
SRV. Enligt SRV bör användning helikoptrar naturligav vara en

Ävenåtgärd inom den kommunala räddningstjänsten. för den kommu-
nala räddningstjänsten finns det viss överlappning mellanen rena
räddningstjänstuppgifter och sjuktransporter. SRV heli-attanser
kopterfunktionen bör finnas med i planeringen från början både vid

och små olyckor. Helikoptrarstora kan till exempel användas för:

rekognoscering olycksplatsområde bilddokumenteringav samt-
lysa skadeplatsatt upp-

med högtalareatt varna-
indikera skadligaatt ämnen-
undsätta människoratt-

skogsbrandsläckning-
att personal ochtransportera materiel till skadeplats.-

För alla dessa uppgifter gäller behov helikopteratt uppstår såav pass
sällan statistiken inte kan uttolkasatt i frekvens- eller behovsana-en
lys. Utredningen har inte fått tillgång till någon länsvis, regionvis
eller nationell genomgång räddningstjänstens helikopterbehov.av
Enligt SRV bör framtida helikopterfunktion knytas till SOS larm-en
centraler och innehålla utspridda helikopterbaser. Man attanser
Försvarsmaktens tvåmotoriga helikoptrar är användbara för de flesta

nämnda uppgifter, det inte behövsav ovan att stående bered-men en
skap härför.

Helikoptrar för vägräddningstjänst

Vid sidan det sedan tidigare fastställda för statligav ochansvaret
kommunal räddningstjänst, har Vägverket sedan den 1 januari 1993
det övergripande för trafiksäkerheten i Sverige.ansvaret Verket har
uppmärksammat behov förkortaett tiden frånatt det trafik-av att en
olycka har inträffat till dess den skadade erhålleratt läkarvård. I flera
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andra länder, däribland Tyskland, har särskilda organi-sattman upp
sationer för räddning trafikskadade med helikoptrar. Den grund-av
läggande kvalificeradär medicinsk hjälpatt snabbt skall kunnasynen
föras till skadeplatsen mitt i svåra trañksituationerut där vägbunden
ambulans har svårt komma fram inom från medicinskatt synpunkten
rimlig tid. Vägverket delñnansierar därför tillsammans med Väster-
norrlands läns landsting försöksverksamhet med ambulansheli-en
koptrar enligt norsk modell. Man bedriver också studie för atten
kartlägga behoven inledaoch diskussion i frågan ansvarsför-en om
delning och organisation för räddningstjänsten och hälso- och sjuk-
vården vid vägräddningstjänst. Det finns i dagsläget vita fläckar i det
trafiktäta södra Sverige vad beträffar helikopterberedskap för insatser

kartavid större trafikolyckor, över helikopterbaseringar figur 5.1.se
De helikoptrar idag används för sjö- och flygräddning kan vidsom
vissa tillfällen för för kunna brukas vid trafikolyckorstora attvara
o.dyl.

5.3.5 Utredningens kommentarer och överväganden

Utredningen konstaterar sammanfattningsvis, medan finnsdetatt ett
behov helikoptrar för både räddningstjänst och Sjuktransporterav
skiljer sig kravspecifikationema åt. För sjö- och flygräddningstiänst
krävs främst helikoptrarstörre med speciell utrustning såsom vinsch,
sökmottagare och kortvågsradio. För Sjuktransporter det fördelär en

helikoptern mindre,är eftersom den ofta skall kunna landa påom
små och i tätbefolkade områden.utrymmen Samtidigt saknar dessa
helikoptrar ofta den utrustning är nödvändig för kunna delta iattsom
räddningstjänst. En enkel klassificering i tabellform de militäraav
helikoptramas användningsområden med avseende på civilt bruk och
därtill kopplade krav beredskappå redovisas inedan tabell 5.2.

Utredningen det är naturligt de planeradeatt helikopter-attanser nya
för hälso- sjukvårdensoch behov även används för iresurserna att

görligaste tillgodosemån räddningstjänstens behov. Omvänt bör
också gälla helikoptrar föravseddaatt räddningstjänst bör kunna
användas för Sjuktransporter så det frågaär insatsersnart om av
nödkaraktär, då omedelbar insats är nödvändig för kunna räddaen att



liv skau genomförabehöva fördröjandeatt omgångutanoc.. man en
för undersöka konkurrensförhållandena.att

Det finns således skäl för samordning helikopterverksamheten förav
räddningstjänst och Sjuktransporter samtidigt åtskillnad börsom en
göras vad beträffar ansvarsförhållanden, huvudmän, avtalstecknande
och hänsyn till konkurrensförhållanden. Tvåmotoriga helikoptrar kan
delvis användas för båda uppgifterna det år också tydligt attmen
vissa helikoptertyper bättre för räddningstjänst och förandrapassar
sjuktransporter. De särskilt införskaffade fem militära helikoptrama
hkp ll har sådan storlek och utrustning demgör särskilten som
intressanta for brukas till båda uppgifterna.att

Tabell 5.2 Klassificering uppdragav

Användnings- Insats Krav på Tekniska krav
områdesitua- beredskap
tionsyfte

Stor katastrof tillgängligaAlla Beredskap för Kunna
plötslig, många och lämpliga räddningstjänst. I medverka. Lista
liv i fara. I hkp i anspråk övrigt ingatas utöver på kvaliteter per
huvudsak försvarsberedskap hkp-typ
räddningstjänst förtecknas

Olycka. Liv i Särskilt larm. Enl. grundkrav Specialutr. för
fara. Hkp för Trängande för FM. sjuktransport.Ev.
akut sjuk- behov. Avgörs tilläggskrav enl. Lämpad förav
transport militär chef avtal medverkan

räddningstjänst
Övriga sjuk- Enligt avtal med specificeras Specialutr. förav
transporter sjukvårdshuvud- beställaren sjuktransport

man
Övriga Vid beställning specificeras Inga utöver FMav
helikopter- från myndighet, kunden ordinarie krav
tjänster företag eller

enskild. Avgörs
militär chefav
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S.4 DET BEFINTLIGA UTBUDET AV HELIKOPTRAR

Vid kartläggningen helikopterbeståndet har utredningen valtav att
inkludera alla relevanta helikoptrar, de civilaoavsett om opereras av
företag eller statliga myndigheter. Helikoptrar lättrörligärav en

med möjlighet till och inhyming, varför förändringar iut-resurs,
detta utbud sker ofta, särskilt inom företagen. Lättrörligheten gäller

internationellt,även sålunda norska helikoptrar i Sverige.opererar
Uppgifterna i detta avsnitt skall därför aktuella närmevärden.ses som
Enligt Luftfartsverkets bestämmelser heli-för civil luftfart skall en
kopter används för personbefordran i mörker fr.o.m den l janu-som
ari 1992 utrustad med två I följande tabeller redovisasmotorer.vara
därför endast de civila företagens och Försvarsmaktens tvåmotoriga
helikoptrar. Därutöver redovisas polisens enmotoriga helikoptrar,
eftersom dessa f.n. används för sjuktransporter dock endast under
god väderlek och dagsljus

Tabell 5.3 Företag för närvarande har kontrakterad två-som
motorig helikopter för Sjuktransporter

Företag Helikoptermodell Antal Avtal
stationeringsort

Heliflyg AB, Bell 412 l Stockholm
Borlänge BK 117 1 Stockholm

Bell 212 l Ostersund
BO 105 l Lycksele utgick

950215

Norrlandsflyg AB Sikorsky S76 2 Gällivare

Osterman Helikopter Bell 412 l Uppsala
Göteborg AB

Inom landet finns i Övrigt femtontal helikopterföretag anslutna tillett
Helikopterföretagens Riksförbund, vilka olika slags helikopt-opererar

oftast enmotoriga och inte lämpade för sjuktransporter. En delrar, av
dessa bolag är beredda leasa civila tvåmotoriga sjuktransport-att
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helikoptrar, det skulle bli aktuellt teckna kontrakt sjuk-medattom
vårdshuvudman. Totala antalet helikoptrar i landet opererade av
privata företag i slutet 1994 cirka 70.var av

Tabell 5.4 Tvåmotoriga helikoptrar inom Försvarsmakten som
direkt kan användas för sjuka ochtransport skadadeav

Förband Typ Antal Stationeringsort

armén, AF 1 412 HP, Agusta Bell 3 Boden
hkp 11

AF l 412armén, HP Agusta Bell 1 Lycksele
hkp 11

armén, AF 2 412 HP, Agusta Bell 2 Linköping
hkp 11
fr.o.m. 950501

marinen,
11. hkpdiv Vertol 107 hkp 4 8 StockholmBerga

marinen,
12. hkpdiv Vertol 107 hkp 4 3 GöteborgSäve

flygvapnet,
17F AS 332 Super Puma l Visby

hkp 10
flygvapnet,

17F 332AS Super Puma 4 Ronneby
hkp 10

mannen,
13. hkpdiv Vertol 107 hkp 4 3 Ronneby

flygvapnet,
F 7 AS 332 Super Puma 2 LidköpingSåtenäs

hkp 10
flygvapnet,

15F AS 332 Super Puma 2 Söderhamn
hkp 10

flygvapnet,
21F AS 332 Super 2Puma Luleå

hkp 10
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MBB 105Bo C 9hkp används inte för räddningsberedskap eller fir
Sjuktransporter i fred, eftersom dess normala utrustning inte är
lämpad för detta ändamål, och är därför inte medtagen i tabellen. Det
ñnns således 30 helikoptrar i försvaret kan användas för rädd-som
ningstjänstsjuktransporter, 25 är ochstora tunga.varav
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heükopterbasering5.1 KarmEgur över

förBas hkp med uppgift
® sjukvárdstransportenligt

avtal civila och militära

Basför hkp meduppgift
ø sjukvárdsuanspon

prov eller delavtal

Basför hkp meduppgift
k flyg- och sjörâddnjng,

ständigt,enligt avtal

Försvarsmaktensövriga
00 hkp-baserför tvámotoriga

hkp.
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Tabell 5.5 Enmotoriga helikoptrar inom Polisen

Polismyndighet Helikoptermodell Antal Avtal med
landsting

Stockholm Bell 206 L 2 Nej

Göteborg Bell 206 L l Ja
Bell 206 l
båda används för
sjuktransporter

Malmö 206Bell l Nej

Jönköping Bell 206 1 iblandJa,

Boden Bell 206 L 1 Nej

Samtliga polishelikoptrar är enmotoriga och används primärt för
polisiära uppdrag, och temporärt för Sjuktransporter. Med förare,en
full tank och den polisiära utrustningen ombord lyfter Bell 206 Len
cirka 210 kg och Bell 206 cirka 150 kg. Det gören att man noga
måste avväga bränslemängd och utrustning för kunna ombordatt ta
räddningspersonal eller materiel skall transporteras.som

5.5 Regler för luftfart flygsäkerhetoch med militära helikoptrar

I luftfartslagen 1957:297 finns grundregler fir både civil luftfart
och för militär luftfart. I Sverige är två myndigheter, Luftfartsverket
LFV och Försvarsmakten FM, tillsynsmyndigheter. Luftfarts-
verket med Luftfartsinspektionen har för reglerna för luftfartansvar
och för civil flygsäkerhet. Försvarsmaktenhar för alla regleransvar

militär flygning. För militära helikoptrar,som avser används försom
civila ändamål, är regelsystemet inte helt klart. Det arbetas för när-
varande på detta inom båda myndigheterna.
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När det gäller civil luftfart Sverigeär EU-medlem vidare bundensom
till EU:s lagstiftning på området. Denna omfattar flertal förord-ett
ningar beträffande marknadstillträde, konkurrensförhållanden m.m.,
vilka tillämpligaäven är civilpå helikoptertrafik. Av särskilt intresse

härär Rådets förordning EEG 240792 23den juli 1992nr av om
licensieringar.

Därtill kommer Joint Aviation Authorities JAA, de samarbetandeatt
europeiska säkerhetsorganen bland vilka också Sverige ingår, under
1995 förväntas bestämmelser inom helikopterom-anta gemensamma

s.k.rådet, Joint Aviation Regulations JAR. Sådana bestämmelser
överförasäven Rådsförordning inom EU med imple-avses som en

Ävenmenteringstid på några år. dessa bestämmelser torde då få
verkan svensk lag.som

Enligt Luftfartsverkets inlaga till utredningen, bilaga detär ytterst
regeringen vilkaavgör nationella regler skall gälla för mili-som som

luftfarttär för civila ändamål fram till dess Europeiska Unionens nya
regler träder i kraft. Verket konstaterar därvid regeringen kanatt
bestämma militära regler skall gälla för militäratt luftfart för civila
ändamål under det eller de år kvarstår till dess EU utfärdatattsom en
förordning.

I sammanhanget framförs också Luftfartsverket nödvändighetenav av
militärade helikoptrar, används föratt Sjuktransporter enligtsom

kontrakt sjukvårdshuvudmännen,med särskild operativ licensges en
OL, jämte driftstillstånd Air Operator Certificate,ett AOC enligt
EU:s licensieringsförordning se ovan. Avgörande härför enligtär
Luftfartsverket förordningen föreskriver inget företagatt får utföraatt
lufttransporter betalning det inte har beviljatsmotav passagerare om
operativ licens. I förordningens definition företag ingår ävenav
officiella En förutsättningarna för företag med dennaorgan. att ettav
vida definition skall erhålla operativ licens företagetsär huvudsak-att
liga verksamhet lufttransportär enbart ieller kombination med annat
affärsmässigt utnyttjande luftfartyg eller reparation och underhållav

dem.av
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Visserligen har det ifrågasatts operativ licens är absolut nöd-om en
vändig i nuvarande läge, i Tyskland flygs militära helikoptrart.ex.
för Sjuktransporter betalning sådanmot licens. Utredningenutan utgår
ändå från Luftfartsverkets tolkningatt tvingandeär så tillvida att
operativ licens måste innehas.

Drifttillstånd och regler för flygverksamhet är kopplade till varandra.
F.n. pågår arbete skall ledaett till de krav, ställsatt försom attsom

drifttillstånd skallett kunna blir lika för civila och militärages,
helikoptrar.

Luftfartsverket har särskilt påpekat såväl operativ licensatt drift-som
tillstånd skall civila dokument utfärdade civil flygsäker-vara av en
hetsmyndighet. Någon åtskillnad mellan civila och militära doku-

när det gällerment, dokument,typ kan knappastsamma göras.av
Utredningen kan inte ställning till hur förfarandetta licensermed och
drifttillstånd skall för militära helikoptrar, används för sjuk-vara som

i enlighettransporter med avtal tecknats direkt med sjukvårds-som
huvudmännen.

För flygverksamheten finns två regelverk, dels de civila ingår isom
bestämmelserna för luftfart BCL, dels de militära ordnings- och
säkerhetsbestämmelserna för militär flygverksamhet OSF. Skillna-
derna är betingade flygning helikoptraratt i krig kräver utbild-av av
ning och övning i fred inte kan utföras i enlighet med BCL.som
Båda regelverken innehåller krav vardera gör sjuktransporterattsom
med helikoptrar kan utföras med tillfredsställande säkerhet, oavsett
vilket regelverken används. Det är emellertidav inte önskvärtsom att
reglerna blandas så flygning skeratt än enligt BCL,samman enligtän
OSF.

Regeringen har den 9 februari 1995 fattat beslut, bilaga 10, civilaom
sjuktransporter med Försvarsmaktens helikoptrar. Regeringens beslut
innebär vid prövningatt, utnyttjandet Försvarsmaktensen av av
helikoptrar för Västerbottens läns landsting, tillstånd medgivits för att
flygverksamheten till börja med får skeatt enligt militära flygsäker-
hetsföreskrifter. Beslutet innebär vidare när erforderligtatt tillstånd
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meddelats Luftfartsverket skall flygverksamheten bedrivas enligtav
bestämmelser för civil luftfan.

Enligt utredningen föreligger inga hinder för använda militäraatt
helikoptrar för sjuktransporter. För teckna kontrakt med sjuk-att en
vårdshuvudman erfordras enligt utredningens mening operativ licens
och drifttillstånd. Därmed föreslås med förberedaatt attprocessen

ipåskyndas.utfärdaoch sådana tillstånd I enlighet härmed föreslår
också utredningen Försvarsmaktens fem särskilda sjuktransport-att
helikoptrar särskiljs redovisningsmässigt licenser; drift-såsnarast att
tillstånd klart kan underbyggas enligt Luftfartsverket åbe-m.m. av
ropade regelverk. Därmed kan också ställas krav på densamma
militära bedriver luftfartoperatören för civila ändamål påsom som
civila operatörer.

I frågan flygsäkerhetsregler utgår utredningen från anpassningattom
till Joint Aviation Regulations JAR kommer innebära föränd-att
ringar i de civila svenska reglerna BCL. När arbetet flygsäker-med
hetsregler, svenska tillämpningsföreskrifter, operativa licenser och
drifttillstånd har genomförts utredningen flygning bör skeattanser
enligt civila regler helikopter förnär är kontrakterad sjuktran-en

åt sjukvårdshuvudman. I avvaktan därpå lämpligtdetsporter en synes
flygning tills vidare får ske enligt militära flygsäkerhetsregler.att

Det har kommit till utredningens kännedom inom JAA förbe-att man
reder regler och klassificering Sjuktransporter med helikopter i treav
klasser med avseende på nödsituation, avtal och betalning.
Uppdelningen är tänkt på följande sätt:

L

Insats för omedelbar hjälp till hotadeär tydligatt ge personer som av
fara eller fientlig hostile omgivning. Särskild organisation med
nationellt krävs för sjö- och flygräddning. Internationella avtalansvar
gäller redan i dag.
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Insats helikopter med tilldelad HEMS-uppgift. Sjukvårdsinsatsav av
nödkaraktär där omedelbar och insatssnabb betydelsefullär genom

medicinsk personal eller medicinskatt utrustning eller sjuk eller
skadad transporteras.person

E. H. 1.

Insats for stöd åt medicinsk vård där omedelbar och snabb transport
inte är nöden där medicinsk personal eller medicinskav men
utrustning eller sjuk eller skadad enligt påtransporterasperson
förhand uppgjord beställningsplan.

Denna kommande internationella klassificering utredningenanser vara
intresse för den fortsatta diskussionen angående användningav av

militära helikoptrar fir Sjuktransporter i Sverige.

5.6 Andra länder

I den enkät sändes till försvarsattachéerna i Danmark,utsom
Frankrike, Norge, Storbritannien och Tyskland återfanns också frågor

rörde respektive lands användning militära helikoptrar forsom av
sjuktransporter. Länderna valdes delvis med avsikten hurutrönaut att
deras nationella lagstiftning och praxis förhöll sig till EU-rätten på
området Det inkomna underlaget, och därmed också redovisning-

nedan, varierar mellan länderna.arna

5.6.1 Tyskland

I Tyskland denär räddningstjänsten och efterforskningenrena ett
för Förbundsrepubliken, varjemedan delstat foransvar ansvarar

sjuktransportema. På förbundsnivå finns styrelse sammansatten av

l Avsnittet bygger underlag från Sveriges försvarsattacheéri Bonn och Oslo,
intervju med brittiske försvarsattachéni Stockholm, på preliminärtsamt ett
arbetspapperfrån Stiftelsen SOS-helikoptem Sverige.
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för delstatema, försvaret och civilarepresentanter även helikopter-
företag, kan lösa vissa frågor.som gemensamma

År 1970 påbörjades uppbyggnaden vägankutet ambulans-ettav
helikoptersystem för primärtransporter i Tyskland. För närvarande
finns 40 stationer, 9 det tyska försvaret ochvarav opereras av
resterande Inrikesministeriet, ADAC Allgemeinte Deutscheav
AutomobilClub eller den ideella stiftelsen DRF Deutsche
Rettungsflugwacht. Den årliga verksamheten varierar 300-mellan

Även1500 uppdrag helikopterstation. delstatema harper om ansvar
för sjuktransportema belastar kostnaderna i slutändan patienten,
antingen direkt eller via försäkring.

Sekundärtransporter delas i trängande dringliche och icke-upp
trängande nicht dringliche behov. De får utföras försvaretsenare av

iendast de fall civila helikoptrar inte finns tillgängliga.

Försvaret betalt för ambulanstransportematar till starkt subven-ett
tionerat pris. Det totala självkostnadspriset för flygtimme liggeren

5.700 DEM och prisdetär försvaretrunt fakturerar för andrasom
tjänster än ambulanstransporter. För primära sjuktransporter ligger
priset 950-1050 DEMflygtimme.runt Förklaringen till prisreduk-
tionen ligger dels i vid dessa tillfällen inte medräknaratt räntorman
eller personalkostnader, dels rabatterar priset 25%medatt man
eftersom utbildningsinsatsema värdefulla för försvaretsanses vara
personal. Försvarets helikoptrar direkt Bundeswehr ochopereras av
flygs piloter med militära certifikat.av

5.6.2 Norge

Sedan 1990 föreligger det avtal mellan norska Forsvarsdeparte-ett
Sosial-och och helsedepartementetmentet reglerar bruketsom av

försvarets helikoptrar, inklusive prissättningsfrágor. Beställningen och
budgetberedningen sker i samband med det ordinarie budgetarbetet.

Norge intressantär också utifrån aspekt. Den ideellaen annan
stiftelsen Norsk Luftambulanse NLA startade den första läkar-
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bemannade ambulanshelikoptem 1978. 1987 beslöt den norska staten
tjänsten skulle rikstäckande, benämndatt Statens Luftambulans-vara

tjenste, och finansierar 23 kostnaderna för NLA:s fyrastaten nu av
stationer, ytterligare fem civila baser. civilaAv de fem basernasamt

medsamarbetar två NLA, medan är helt fristående. Vid de civilatre
baser inte NLA upphandlar helikoptertjänstenstatensom opereras av
från civilt bolag och sjukvården står för läkarbemanningen.ett Sam-
manlagt under 1992 helikopteruppdragzflögs 1474 Försvarets stora.
SeaKing räddningshelikoptrar också involveradeär i denna verksam-
het.

NLA består två delar stiftelsen NLA och bolaget NLA, tillav som-
100% stiftelsenägs NLA. Statens bidrag till NLA:s baser räckerav
bl.a. till anspänningstid 15 minuter,på NLA:s finansiering bidraren
sedan bl.a. till anspänningstiden kan sänkas 5till minuter och tillatt

höjning den medicinska kompetensen i och kring helikoptern.en av

Stiftelsen NLA har cirka 850.000 medlemmar. NLA samarbetar
också med Stiftelsen SOS-helikoptern Sverige och kring försöksverk-
samheten för närvarande pågår i Västernorrland.som

5.6.3 Storbritannien

34Av de SAR-helikoptrar search and rescue finns i Storbritan-som
nien 30 försvaret, medan resterande fyra civila.är Deopereras av
militära helikoptrama utför både civila och militära räddningsopera-
tioner. I område där andelen civila insatser varitett betydligt större

andelen militära,än övergår räddningstjänsten ibland till civiltett
helikopterföretag, under kontrakt från Department ofettsom opererar
Trade and Industry. Räddningstjänstfrågor samordnas på nationell
nivå styrelse lyder under Ministry of Defence. Försvaretsav en som
helikoptrar används här framförallt för sjöräddning, förävenmen
mountain rescue. För några år sedan övervägde den brittiska
regeringen privatisera SAR-funktionen, avstod iatt slutändanmen
från det.

2 Steen, P. A:, och Heggestad LuftambulansetjenestenT., i Norge, Nordisk
Mgim, 109,vol 1094, sid 263-268.
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Vad de sjuktransportema har de flesta sjuk- ochgäller lokalarena
hälsovårdsdistrikten ambulanshelikoptrar. Det kan påpekas attegna

brittiska för sjuk-det försvarets räddningshelikoptrar inte utrustadeär
Vid vägolyckor används ofta polishelikoptrar.transporter.

Försvaret inte för ovanstående insatser eftersombetalt någontar av
Enligtdet del utbildnings- och övningsverksamheten.ses som en l

uppgift intefrån den brittiske försvarsattachén i Stockholm har det
förekommit försvarets helikopterverksamhet frånnågra klagomål på
civila helikopterföretag.

5.7 Beredskap utbildning för de fem militäraoch
sjuktransporthelikoptrarna

Helikoptrarnas hkp 11 huvuduppgift Sjuktransporter i krig,är
Övresärskilt i olikaNorrland De skall kunna mellanomgrupperas

delar landet tid.på kort Förbandet helikoptrama tillhör harav som
kort mobiliseringstid och ingår i de styrkor först i anspråk.tassom
De tider gäller för igångsättning omöjlig-är så korta deattsom m.m.

tekniskagör ingrepp på helikoptrarna, således exempelvisstörre som
måste ha sin kamouflagemålning i fred.

Utredningen finner helikoptramade fem har sådan roll i för-att en
de måste tillgängliga vid beredskapshöjningarsnabbasvaret att vara

och de därför i fredstid måste utrustade och målade såävenatt vara
de kan användas för krigsuppgifter inom ungefär dygn.att ett

Enligt arméledningen bör förarede skall flyga ifrågavarandesom
helikopter under kris och krig utbildas och krigsplacerade påvara
denna helikoptertyp. tillhöraDe skall kategorin yrkesofficer eller
reservofficer uppfylla taktiskaoch de och tekniska krav systemetsom
kräver. Grundutbildningen för tillgodose dessa krav idag cirkaäratt
två år och omfattar Grundläggande Helikopterutbildning, Grund-
läggande Taktisk Utbildning Grundläggandeoch Flygslagsutbildning.
För närvarande utbildas reservofficerare,antal några medett genom-

3 Högkvarteret har via arméledningen lämnat underlag till utredningenangående
förutsättningar för beredskap utbildning.och
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gången Trañkflygarhögskola, enligt utbildningsplanen.

Arméledningen redovisar vidare förarna måste tjänstgöra inomatt
arméflyget och flyga i medeltal 70cirka 100 timmar år beroen-per-
de på respektive förares erfarenhet, för omedelbart använd-att vara
bara i kris och krig. Systemet kräver därmed minst två fast anställda
förare helikopter fir skall kunna nyttjas dygnet iatt systemetper runt

Övrigainitialskede. förare reservofñcerareett kan krigsplace-som
på hkpll-systemet, kan lämpligen komma från civilt helikop-ras ett

terñretag och bör möjligt flyga aktuell helikoptertyp. Dessaom
förare måste uppfylla de fysiska och medicinska krav ställs försom
militär flygtjänst. Särskild övning i flygtjänst alternativt krigsför-
bandsövning bör genomföras år. För reservofñceren ikrävsvartannat
regel inflygningsperiod på cirka vecka för färdig-uppövaen atten
heterna flyga enligt de militära flygprofilerna.att

Utredningen har detta dragit slutsatsen, viss del helikop-attav en av
flygtid utnyttjasmåste förtramas militära och krigsplaceradeatt

förare skall få övning och utbildning i sin krigsbefattning. En del av
kontinuerligaden erforderliga träningen kan dock med fördel erhållas

i samband med civila sjukvårdstransporter. Av följerresonemanget
maximalt fyra de fem helikoptrarnaatt kan avdelas för kontrakte-av

rade fredstida sjuktransporter där förarna får samtidig utbildning
och känsla för, skadade och sjuka. Minst helikoptertransport av en
måste för militär befattningsutbildning eller översyn, ochreserveras
kan då mestadels till förfogandestå för räddningstjänst insatseroch
vid trängande behov enligt förordning 1986:1111.

5.8 Förslag till utnyttjande Försvarsmaktens helikoptrarav

De förhållanden har redovisatsoch diskuterats tidigare i kapitletsom
bildar bakgrund till utredningens förslag hur helikoptrarna bör dispo-

I detta avsnitt utredningens förslag, tillsammanspresenterasneras.
med konsekvensanalys. Avsnitt 5.9 diskuterar några alternativaen
lösningar utredningen har behandlat, förklararoch varför dessasom
inte har valts.
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5.8.1 Utgångspunkter

Utredningens förslag till lösning helikopterfråganpå kan värderas
från flera olika utgångspunkter. Under utredningens bl.a. vidgång,
diskussioner med riksdagsledamöter och företrädare för berörda de-

och myndigheter, har det framkommit följande kravpartement att tre
och önskemål de viktigasteär uppfylla:att

Helikoptrarna skall totalt öka samhällets möjligheter isett att
fredstid och under krig rädda liv.

Helikoptrama skall utnyttjas inom för gällande reglerramen
kring konkurrens, upphandling och statsstöd. Detta bör helst
inte enbart innebära lagstiftningens formella sida tillgodosesatt

också söka lösningarsträvan tillvara deutan att taren som
positiva effekterna fri konkurrens.av

Helikoptrama skall i fredstid användas framföralltför sjuktran-
och räddningstjänst. Detta önskemål innefattar ocksåsporter en

strävan minimera samhällets kostnader för helikoptertjänst-att
säkerställande möjligheterna till kontinuerligsamt etterna av

flygutbildning för krigsorganisationens helikopterpiloter.

Dessa önskemål har varit styrande för utredningens inriktningtre av
arbetet civilamed det bruket Försvarsmaktens helikoptrar. De harav
också utgjort den viktigaste basen vilken utredningens övervä-mot
ganden har värderats.

5.8.2 RRV:s utredning och förslag

Utredningen RRV uppdragi utreda och lämna förslag till pris-attgav
sättningsmodeller enligt huvudalternativ:tre

Det första alternativet förbättring kalkyleringsmeto-var en av
diken för prissättningen försvarets helikoptrar. lösning-Denav

följer den nuvarande vad gäller regler och organisa-en ramen
tionsprinciper, dvs. Försvarsmakten tecknar kontrakt direktatt
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med landstingen till självkostnadstäckning. RRV här framtog
alternativ till den tidigare självkostnadsmodellen.ett

Det andra alternativet byggde på organisationsprincipsamma
med prissättningsprincip, nämligen särkost-men en annan en

nadsprissättning. Avsikten är endast täckaatt attgenom
särkostnaderna öka det civila nyttjandet försvarets helikopt-av

samtidigt helikoptrama kanäven användas för utbild-rar, som
ning, övning och militär verksamhet.annan

Det tredje alternativet RRV ñck i uppdrag utredaattsom var
för- och nackdelar med låta uthyrningen till landstingen skeatt
i helt Organisationsform, där Försvarsmakten inteen ny ansva-

direkt till landstingen via mellanhand. Avsiktenutan medrar en
sådan Organisationsform skapaär konkurrensmekanismeren att

i förhållandet till landstingen.

RRV:s utredning återfinns i bilaga 2. En diskussion för- ochom
mednackdelar alternativen återfinns i avsnitt 5.9.

5.8.3 Föreslagen användning Försvarsmaktens helikoptrarav

Utredningens förslag vad gäller nyttjande Försvarsmaktens heli-av
koptrar för olika slags Sjuktransporter har i huvudsak bestånds-två
delar. Den första handlar hur det generella bruket Försvars-om av
maktens samtliga för ändamålet lämpade helikoptrar 5.4tabell bör
utformas, den andra hur lösningen för de fem speciella sjuk-om
transporthelikoptrama hkp 11 bör Fram till det avtalut. attse om
långsiktig disposition tecknats för dessa helikoptrar sjukvårds-av
huvudmännen, bör de utnyttjas enligt principer För-samma som
svarsmaktens övriga för Sjuktransporter lämpade helikoptrar.

Helikopter för akuta nödsituationer, Nödhelikopter

Utredningen föreslår Försvarsmaktens helikoptraratt skall kunna
utnyttjas till akuta Sjuktransporter i högre utsträckning än vaden som
i dagsläget fallet,är fortfarande från ordinarie baser ochmen utan
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beredskap. Det sketorde enklast förordningextra attgenom
1986:1111 se bilaga 11 förtydligas så det tydligt framgåratt att
definitionen i § 2 trängande behov omfattar sjuktransporterävenav
vid livshotande situationer där omedelbar insats avgörande förär
behandlingen skadad eller sjuk alternativtattgenom person,
medicinsk personal eller utrustning, Helikoptrama skalltransporteras.
flyga enligt militära regler. Insatsberedskapen för flyg- och Sjörädd-
ning fastställs enligt existerande avtal. Basering och beredskap i
övrigt sker enligt Försvarsmaktens bestämmelser, och det kommer

aktuellintesålunda givet helikoptrama finns tillgängliga påattvara
vidplats nödsituation.eventuellen

Beställare Nödhelikoptertjänst bör normalt sjukvårds-av en vara
huvudman eller räddningsledare, antingen direkt viaeller ombud.
Försvarsmakten skall fakturera beställaren för varje insats, till prisett

fastställs centralt, och självkosmaden för insatsmotsvararsom som en
med helikopter 11. Detta ändringär dagsläget, där Försvars-moten
makten 1986:1111enligt får inte behöver betalt för utfördatamen
tjänster.

Genom Nödhelikopter-modellen kan Försvarsmaktens förresurser
akuttransporter användas enligt regelsystem och liv-såett ensat att
räddande insatser kan göras någon behöver tveka vadutan om som
gäller eller till fixningar personliga kontakter, någotta genom som
faktiskt förekommer i dag.

Förslag till lösning femför de speciella sjuktransporthelikopt-
hkp llrarna

Målsättningen fyra de fem sjuktransporthelikoptramaär skallatt av
ianspråktas sjukvårdshuvudmännen långsiktiga denavtalav genom
femte helikoptern behövs tidigare påpekats för utbildning ochsom

reserv. Prissättningen skall ske i enlighet med RRV:s modellsom
för självkostnadsprissättning. Anspänningstid, basering bestäms ietc.
avtal. Försvarsmaktens krav på utbildning, träning och beredskap
kräver helikoptrama flygs och militäratt personal och attopereras av
helikoptrama kamouflagemålade.är
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När arbetet flygsäkerhetsregler,med svenska tillämpningsföreskrifter,
operativa licenser drifttillståndoch har genomförts bör flygning ske
enligt civila regler. I avvaktan därpå det lämpligt flygningattsynes
tillsvidare får ske enligt militära flygsäkerhetsregler.

Det kan bli nödvändigt ändra förordningen 1986:1111, §§ 5att och
för det skall bli möjligt för Försvarsmaktenatt teckna sådanaatt

långsiktiga avtal sjukvårdshuvudmännen.med Det utredningensär
mening redan tecknade kontrakt mellanatt sjukvårdshuvudman och
Försvarsmakten skall betraktas option och det aktuellasom en ge
landstinget förlängarätt kontraktet när denatt nuvarande kontrakts-
tiden löper på de förutsättningarut utredningen föreslår.som

Finansiering

Den utredningen föreslagna lösningen kommer inte innebäraav att
några ökade kostnader för tvärtom innebärstaten, prissättningen
enligt RRV:s självkosmadsmodell intäkterna från uthymingenatt av
helikoptrar, såväl avseende Nödhelikopter den långsiktiga ut-som
hymingen, överstiger Försvarsmaktens direkta utgifter förknippade
med verksamheten, beroende på prissättningsmodellen inkluderaratt
avskrivningskostnader. Utredningen avstår från lägga fram exaktaatt
förslag till hur detta avskrivningsöverskott skall fördelas, vill imen
första hand peka behovpå öka insatsberedskapen för flyg-att ochav
sjöräddning i Norrland och i Bottniska viken för Nödhelikopter-samt
beredskap i södra Sverige. Dessutom detär önskvärt sjuktran-att
sporthelikoptrama med pejlanordning,utrustas kortvågsradio och
vinsch.

Det ökade utnyttjandet Försvarsmaktens helikoptrar medför,av som
tidigare redovisats, snabbare förslitning materielen och därmeden av
krav på helikoptrama måsteatt omsättas tidigare än vad eljestsom

Övrigavarit nödvändigt. medel bör därför för förnyadavsättas an-
skaffning.
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5.8.4 Konsekvenser

RRV:sI uppdrag ingick belysa de olika förslagens påverkan påatt
konkurrenssituationen. RRV inleder med konstatera sär-att att en
kostnadsprissättning detär lägsta pris Försvarsmakten bör acceptera.
Priser ligger särkostnaden torde minskaöver risken för under-som
prissättning enligt konkurrenslagstiftningen.

Oavsett vilket pris Försvarsmakten tillämpar torde konkurrens-
situationen för de privata företagen komma påverkas. RRVatt
konstaterar också Försvarsmakten ingår aktör påatt om som en ny
marknaden kan konkurrenstrycket beroendeöka, på vilket pris man
väljer.

Eftersom pris motsvarande självkostnaden innebär kost-ett allaatt
nader förenadeär med verksamheten täcks borde det kunnasom
uppfattas konkurrensneutral prissättning. I olika sammanhangsom en
har företrädare för branschen framfört Försvarsmakten inte kon-att
kurrerar lika villkorpå privata företag. Vad medsom som menas
lika villkor emellertidär inte självklart. Krav på Försvarsmaktenatt
skall justera sina kalkyler så de normalföretagetsatt motsvarar
torde inte konkurrensskäl särskilt vanligt förekommande.av vara
RRV för i sin utredning vilkaäven kostnadsposterett resonemang om

i fallså skall justeras.som

Utredningens mening är prissättning baserad Försvarsmakt-påatt en
självkostnad helikopterverksamhetenför förenligär med grund-ens

läggande konkurrensaspekter och kan inte betraktas under-som
prissättning. Det eventuellt hårdnande konkurrenstryck uppstår isom
samband med Försvarsmakten träder in på helikoptertransport-att
marknaden därför itorde huvudsak positiv karaktär förvara av sam-
hället helhet.som

Konsekvenser för försvarsberedskapen intresse,är också delsav
allmänt för totalförsvaret, dels specifikt för det militära försvaret. Det
totala iantalet Sverige befintliga helikoptrar för Sjuktransporter vid

krigsutbrott betydelse förär den allmänna totalförsvarsbered-ett av
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Ävenskapen. kontrakt tecknas för några de militära sjuktran-om av
sporthelikoptrama och detta skulle medföra bortfall någon enstakaav
civil helikopter kommer det inte totalt och långpå sikt bli någonatt

ñrsvarsberedskapennedgång i landetsvad helikopterkapacitet.avser
Den höga tillgängligheten och pilotemas kontinuerliga träning ettger
konkret tillskott till det militära försvarets insats- och mobiliserings-
beredskap. Genom utredningens förslag sålunda hänsyn tilltas
Sveriges samlade försvarsberedskap.

5.8.5 Sammanfattning

Utredningens förslag till användning Försvarsmaktens helikoptrarav
innefattar dels generell lösning för samtliga helikoptrar lämpadeen
för Sjuktransporter Nödhelikopter-modellen, dels specifik lösningen

sjukvårdshuvudmännen goda och likvärdigasom ger möjligheter att
teckna långtidskontrakt högst fyra kontrakt på helikoptrar för sjuk-

För bådatransporter. alternativen gäller prissättningen skall iskeatt
enlighet med RRV:s förslag till självkostnadsprissättning.

Det kontraktet mellan Försvarsmakten och Västerbottensnya läns
landsting visar denna del helikopterfråganatt långtidskontrakt ärav
på god väg lösas. Utredningenatt förordar därför endast bättreen
prissättningsmodell nämligen RRV:s förslag. Det är betydelsestorav

modellen med långtidskontraktatt är generell, geografiska ellerutan
andra särlösningar.

5.9 Alternativa överväganden

5.9.1 Inledning

Det förslag 5.8presenterades i bygger på de premissersom som
framställdes i början avsnittet.av

Utredningen har studerat flera olika möjliga lösningar med varierande
utgångspunkter. Det gäller till exempel enhetlig lösning skallom en
väljas for hela landet, vilken detaljeringsnivå förslaget skall ha och
vilken Organisationsform år föredra Detta avsnittatt skalletc.som
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redovisa utredningennågra de alternativa modeller harav som
diskuterat.

5.9.2 Alternativa utgångspunkter

Inom för gällande reglerramen

I utredningsdirektiven problemen civila bruketavseende detattanges
försvarets skall inom regler.lösas för gällandeav resurser ramen

osäkertSamtidigt har det under arbetets gång framkommit det äratt
det går markant ökat civiltuppnå nyttjande försvaretsatt ettom av

helikoptrar inom för gällande regler. Det kan tänkas attt.ex.ramen
pris på självkostnadsgrunder inte förmår efterfrågan.mötaett satt att

Detta är något kanske inte kommer märkas på gång,att utansom en
först efter några år, bl.a. beroende på de flesta intresserade lands-att
tingen i dagsläget uppbundna existerandeär kontrakt.av

Utredningen har därför också förslagövervägt kräverett ettsom
frånsteg från gällande regler avseende konkurrens, upphandling
ocheller statsstöd, dvs. kräver regerings- och eventuelltavsteg som
riksdagsbeslut. Strävan bör dock hela tiden ävenattvara, manom
väljer utanförgå gällande regler skall den föreslagna lösningenatt
ligga så regelverket möjligtnära och innehålla konkurrens- ochsom
effektivitetsbefrämjande Samtidigtelement. har den juridiska under-
sökning genomförts uppdragpå utredningen visat detattsom av
knappast torde nödvändigt med från regler,gällandeavstegettvara
med undantag 1986:1111.för förordningen

Det har framförts idéer kringgå lagarna,att t.ex. att styraom genom
det civila bruket till statliga sektorer där LOU inte tillämpligt, ellerär
till stiftelser. Utredningens mening emellertid fårär inte baraatt man

till efterleva lagamas formella regler också måsteatt utan attse man
till intentionerna med lagen.se
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Utredningen har låtit analysera flera olika prissättningsmodeller.
CEPRO-modellen, i dagsläget används Försvarsmakten, ärsom av
gjord med och med ambitionstor på detaljerad nivåomsorg atten en
identifiera kostnader. Vissa ingångsvärden emellertidär enligt RRV
föråldrade. Utredningen delar också RRV:s uppfattning model-attom
lens komplexitet är nackdel eftersom dess funktioner och innehållen
blir svårñrståeliga samtidigt genomförandet förändringar för-som av
svåras. Ett fortsatt användande CEPRO-modellen rekommenderasav
därför inte.

RRV har även tagit fram Ävenförslag till särkostnadsprissättning.ett
förslaget enligt den juridiska analysom utredningen låtitsom genom-

föra, sannolikt inte står i direkt konflikt med konkurrenslagen, lagen
offentlig upphandling och med EU:s reglerom angående statsstöd,

rekommenderar utredningen inte sådan lösning, eftersom sär-en en
kostnadsprissättning kan ha negativa konsekvenserantas fir dc pri-

Ävenföretagens marknadssituation.vata privata företag troligenom
också fortsättningsvis kommer ha invändningar försvaretsatt mot age-
rande, är det viktigt utforma försvaretsatt medverkan på civila mark-
nader på sådant sätt de negativaett konsekvensernaatt minimeras.

Olika geografiska lösningar

I tidigt skede utredningensett arbete framkom det fanns fördel-attav
med utredningenatt på vilka de fem helikoptramaar orterangav

borde placeras. Därigenom det möjligtt.ex. attvore styra resurserna
till lokala marknader där konkurrenssituation inte redan finns,en att
skräddarsy lösningen efter landstingens existerande behov och det
befintliga utbudet tillgodose geografisktsamt att differentieratett
behov räddningstjänst.av

Generellt bör liknande villkor eftersträvas över hela landet så olikaatt
sjukvårdshuvudmân har möjlighet sluta avtal. finnsDetattsamma
emellertid vissa faktorer kan innebära regionala villkor kanattsom

föredra. Om såledesatt uthyrningspriset eftervara de olikaanpassas
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utnyttjaplaceringsorternas behov, kan det möjligt helikopt-attvara
i utsträckning.större RRV också fördelarnämner medrarna en en

lösning där prissättningen sker med utgångspunkt i landstingens
betalningsvilja. Det förtjänar kanske påpekas aldrig blirdetatt att
aktuellt låta uthymingspriset understiga försvarets särkostnad föratt
tjänsten i fråga.

Utredningen dock nackdelarna med differenti-geografiskattanser en
erad lösning fördelarna.är Härvidlagstörre än tidsaspekten viktig.är

kontinu-Marknaden, liksom politiskt styrda organisationer, förändras
erligt i olika förutsättningaravseenden. De idag underlagutgörsom
för beslut kan under tioårsperiod förändras på Enmånga sätt.en av
statsmakterna bestämd geografisk fördelning riskerar därför snabbtatt
bli obsolet. En generell lösning, där placeringen i utsträckningstörre
bestäms marknaden, har möjlighetstörre automatisktattav anpassas
efter successiva förändringar i utbudet och efterfrågan. Till detta
kommer rättviseaspekter. Det motiveraär svårt alternativatt ett som
innebär de landsting har upplevtstörre behov heli-att ettsom av
kopterbuma Sjuktransporter skall betala för denna tjänst.mer

Operatör

Utredningens förslag låtaär Försvarsmakten fortsättningsvisävenatt
disponeraoch de fem sjuktransporthelikoptrama. Två andraoperera

förslag har diskuterats, dels civilalåta helikopterföretagatt operera
helikoptrarna, dels låta polisen disponera eller flera helikop-att en av

Kraven helikoptrarna ska kamouflagemåladetrarna. ochatt vara
flygas militära piloter måste dock beaktas.av

Fördelen med Försvarsmakten hyr helikoptrarna ligger iatt ut att
detta skulle åtminstone i teorin, konkurrensneutralt för-ett,vara
farande. Näringsfrihetsombudsmannen, ombildat till Kon-senare
kurrensverket, i beslut 1991har från 20891dnr anfört:ett

Teoretiskt skulle någon lease-givare kunna ställa ochsett upp
leasa införskaffade tvåmotoriga helikoptrar till deut statenav

vunnit respektiveentreprenörer anbudstävling i olikadesom
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områdena. Leasing-avgiften bör inte subventioneras börutan
täcka kostnaderna. Detta viktigtär inte minst för uppnå konkur-att
rensneutralitet de företag integentemot önskar utnyttjasom
leasing-möjligheten. Kostnaderna skulle med denna modell i
slutändan falla på uppdragsgivama, dvs. sjukvårdshuvudmännen,
medan leasingintåktemastaten har kvar fond för investe-genom en
ringar i helikoptrar. Eventuell subventionering till sjukvårds-nya
huvudmännen bör ske på andra vägar direktän via själva anbuds-
förfarandet för bibehålla konkurrensneutralitetenatt vid anbuds-
förfarandet.

Ett problem med använda sig i förvägatt fastställt uthymings-ettav
pris år priset måste kalkylerasatt omsorgsfullt för det skallatt upp-
fattas såsom konkurrensneutralt och då år tillbaka i situa-man samma
tion Försvarsmakten tecknade kontrakt direktsom om med sjukvårds-
huvudmännen. Ett alternativ är därför Försvarsmakten auktioneraratt

rätten hyra helikoptrarna.ut att Ett auktionsförfarande bör i så fall
kombineras med minipris täckerett Försvarsmaktens särkost-som
nader för helikoptrarna.

Enligt RRV:s underlag till utredningen har intresset för uthyr-en
ningslösning minskat sedan början 1990-talet, eftersom allt flerav av
de civila helikopterföretagen har tillgång till tvåmotoriganu egna
helikoptrar.

Ett alternativ till hyra helikoptrarnaatt bildaut är att ett gemensamt
bolag, ägt Försvarsmakten, privata helikopterföretag ochav eventuellt
landstingen. Bolaget, i så fall borde ha samordnandeladmini-som en
strativ roll kan hyra in helikoptrar från delägarna för utföraatt tran-

åt landstingen.sporterna Det finns emellertid flera problem med den-
lösning, bl.a. oklar rollfördelning, troligtvis försämradena kon-en

kurrensvillkor, och lösningen eventuellt iatt står strid med konkur-
renslagen.

fordrasDet enligt utredningens mening mycket starka skäl för att
föreslå uthymings- eller bolagslösning eftersom deten sigrör om
mycket komplicerade lösningar, i slutändan kanske inte lösersom
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grundproblemet. Sådana starka föreliggerskäl inte enligt utredningens
mening.

Ett alternativ vad gäller operatör är låta Rikspolisstyrelsenannat att
eller flera helikoptrama, och med dessa erbjuda sjuk-operera en av
till sjukvårdshuvudmännen. Fördelentransporter med sådan lös-en

ning skulle vinner samnyttjandeeffekter sjuk-mellanattvara man
och polisiära insatser därmedtransporter och kan också dela påman

de fasta kostnaderna. Det kan i sammanhanget Rikspolis-nämnas att
styrelsen har tidigare erfarenheter helikopterbuma sjuktransporter.av

Det finns emellertid nackdelar med alternativet. En invändning berör
Försvarsmaktens beredskapskrav. Som visades i avsnittet 5.7 detär

krav helikoptrama kamouflage-måladeett äratt och de flygsatt av
militära piloter. Det första kravet skulle kunna lösas Rikspolis-om
styrelsen accepterade helikoptrama är kamouflage-målade ochatt
utmärks med polisiära beteckningar på sätt enkeltärett attsom av-
lägsna när helikoptrama återgår till Försvarsmakten. Problemet med
pilotsituationen kvarstår dock.

Vid diskussionerna fördelarna med samutnyttjande med polisenom
har framförts helikoptrama då blir maximaltatt utnyttjade. Rege-
ringen har emellertid uttryckt sjuktransporthelikoptrar föratt nya
krigsbruk bör så långt det är möjligt utnyttjas for sjuktransport i fred,
vilket utredningen funnit bör ha särskild vikt vid bedömning. Etten
alltför flitigt utnyttjande helikoptrama for andra ändamål än förav
Sjuktransporter skulle innebära ökad förslitning materielen. Deten av
har tidigare visats detta innebär negativa konsekvenseratt för för-
svarsberedskapen krav på tidigare nyanskaffningsamt och dyrbarare
underhåll.

Som tidigare påpekats strävar utredningen efter generell lösning.en
En uppdelning helikoptrama utifrån organisationstillhörighet ärav
därför inte principiellt önskvärd på grunder intedet ärsamma som
det i geografiskt hänseende. Utredningen faster vikt vid in-stor att
tresserade landsting goda och likvärdiga möjligheter tecknanu ges att
långtidskontrakt på sjuktransporthelikoptrama. En särlösning med
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polisen föroperatör eller flera dessa sjuktransport-som en av
helikoptrar skulle innebära ytterligare tveksamheter vadom som
gäller samtidigt tecknandet langtidskontrakt begränsassom av
geografiskt. Utredningen också praktiska problem med splittraser att

helikoptrama flerapå statliga operatörerupp sinsemellan skallsom
konkurrera erbjuda Sjuktransporteratt sjukvårdshuvudmännen.om

Sammantaget innebär detta, utredningen finner fördelarnaatt inteatt
uppväger nackdelarna med låta Rikspolisstyrelsenatt elleroperera en
flera helikoptrama.av
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6. UTREDNINGENS REKOMMENDATIONER AVSEENDE
FÖR FÖRSVARSMAKTENNYA UPPGIFTER OCH

FORTSATT UTREDNINGSARBETE

6.1 Allmänt

direktivenI till utredningen har civilt bruk inte utvecklats närmare,
det enhetligt begrepp. Utredningen harutan hittills ocksåettses som

behandlat formall civilt bruk försvarets enhetligtpå ettav av resurser
Införsätt. det fortsatta arbetet och överväganden möjligheternaom

till ökat civilt bruk, detär vikt tydlig åtskillnadett görsattav en
mellan uppgifter för försvaret och det vardagliga och kom-nya mer
mersiella utnyttjandet biverksamhet. Det förär sättettsom en senare
aktörer utanför försvaret del befintliga inom för-att ta av resurser

detta för den skull skrivs in isvaret, utan myndigheternasatt upp-
gifter.

6.2 Principer för ökat bruk försvarets befintligaett av resurser

De avsedda för krigsorganisationen försvaret iochresurser som syn-
nerhet Försvarsmakten disponerar idag börkunna merutnyttjas på ett

effektivt offentligasätt myndigheter privataoch företag ochmer av
andra aktörer. Det utredningensär mening sådant civilt brukatt ett
bör följa vissa principer. För det första bör det röra sig nyttjaattom
sådana har anskaffats för krigsorganisationens behov,resurser som
och inte utnyttjas till fullo fredsorganisationen. Civilt bruksom av
skall alltså inte bevara fredsorganisationensätt eller vissaett attvara
arbetsuppgifter inte längre behövs för krigsorganjsationen.som
Dessutom bör användaren försvaretersätta för de kostnader som
uppstår följd det civila bruket. Utredningen rekommen-som en av
derar Försvarsmakten utarbetat generell prissättningsmodell,att en

bygger på RRV:s förslag till självkostnadsmodell.som
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6.3 Nya uppgifter för Försvarsmakten

6.3.1 Grundläggande synpunkter

Tillkommande uppgifter bör bara beröra områden där den personal
och utrustning inom försvaret finns ñrsvarsskäl kan till-som av ges
läggsuppgifter. Helt uppgifter kräver heltnya organisation,som en ny
personal och utrustning kommer således icke ifråga förslag isom
denna utredning. Mot bakgrund redovisningen i kapitel 4 ochav
dessa grundläggande synpunkter har utredningen funnit det lämpligt

endast pekaatt några fåut områden särskild betydelse. Valetav av
områden baseras dels på önskemål, delsexterna på utredningens pre-
liminära analys inom vilka områden uppgifterav för Försvars-nya
makten skulle innebära ökat utnyttjandeett samtidigtav resurserna,

det inte skulle få negativa effektersom på konkurrenssituationen.

6.3.2 Miljöväm

I Försvarsmaktens uppgifter i framtiden bör ingå biträda vidatt
insatser för värna och återställaatt miljön. Redan i dag skall För-
svarsmakten enligt sin instruktion inväga miljöaspektema vid
verksamhet i fred. De uppgifter framdeles kan komma i frågasom
för Försvarsmakten är t.ex.:

förberedelser och bistånd vid katastrofer-
sanering och anläggning dammar- av
stöd universitetsinstitutionermotsv med provtagning o.dyl.-
stöd med transportmedel vid skilda miljövämsinsatser.-

Däremot går förslaget miljövämskår från Kristianstads kommunom i
skrivelse till regeringen 7 december 1994 långt utöver de principer

utredningen föreslår och kansom alltså inte rekommenderas.

6.3.3 Dykeriarbeten och bärgning på havs- och sjöbotten

Marinen har dykeri- och bärgningsresurser lämpar sig för allasom
slags arbeten och undersökningar på havs- och sjöbotten. Samtidigt
finns civila bârgnings- och dykeriföretag. Det är vikt ingenattav
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därförnegativ konkurrens uppgifter böruppstår. Marinens utökade
endast vara:

bärgning sådant egendomär statensav som-
ochhavsbottenarbeten kopplade till skyldigheterstatens-

åtaganden inom den ekonomiska zonen
kringuppgifter led ivid inträffade olyckorstörre ettsom-
räddningstjänsten.

också1993:08Den pågående Sjöverksamhetskommittén Fö kan
komma med förslag marina tilläggsuppgifter.om

6.3.4 Utökade uppgifter för ingenjörtrupperna

Ingenjörtruppema både personal och materiel kan användashar som
vid byggnation och reparationer på många olika Det finns docksätt.

alltid civilanästan med minst motsvarande förmåga.entreprenörer
Utökade uppgifter för ingenjörtruppema bör därför endast beröra
nödsituationer och reservlösningar intill civiladess entreprenörer tar

over.

förordningenI 1986:1111, 5§ fårsägs Försvarsmakten byggaatt
vägar och broar Regeringen bör i stället riktaöverväga attosv. en
uppgift till Försvarsmakten, Försvarsmakten skallt.ex. att vara
beredd ocksåoch utföra byggnationer för samhälletsupprätthållaatt
infrastruktur vid inträffade störningar intill ordinarie upphandlingdess

genomförts och kontrakterats för återställa ellerentreprenör attm.m.
förnya funktionen.

6.4 Behov och förslag angående fortsatt utredningav

I direktiven regeringen skall ställning till fortsatt utred-att taanges
ning efter denna delrapport. 5I kapitlen 4 och har redogjorts för er-
farenheter hittillsvarande civilt bruk försvarets Dess-av av resurser.

har utredningen förslag lösningangående helikopterfrä-utom gett av
Ur detta material kan grunderna för behoven fortsatt utred-gan. av

ning utläsas. I det följande sammanfattning vilketdärav,ges en sam-
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tidigt förslagutgör i enlighet med direktiven. Uppställningen har
gjorts punktvis fir underlätta ställningstagande.att

Undersökning möjligheterna vidga civilt brukattav av
Försvarsmaktens resurser.

I kapitel 4 visas mycket spännvidd mellan Försvarsmaktensstoren
förband vad gäller utnyttjande förbandens för civilt bruk.av resurser
En undersökning de förband har mycket sådanttre brukav som
kommer sannolikt visa både på möjligheteratt och problem detnär
gäller andra förband skall kunna erbjudaatt detsamma. Undersök-
ningen genomförs lämpligen fallstudier vid förbanden i Skövdesom

Östersundoch i vid underhållsregementet i Södrasamt Militärom-
rådet. Dessutom bör erfarenheterna från 7F analyseras, varvid
Chefen för Flygvapenledningens restriktioner för flygtransporter
utvärderas.

Regeringens råd och anvisningar för civilt bruk försvaretsav
resurser.

l kapitel 4 visas också exempel på råd och anvisningar bådesom ger
samlad inriktning civilt bruk och utbud. Deten ett ensartatav mer

bästa exemplet den brittiskeär försvarsministerns utgivna skrift i
ämnet. Avsikten är regeringen så önskar, fallstudiemaatt, om genom
och redan tillgängligt material fram motsvarande svensk skriftta en
till ledning för försvaret.

Förslag till anvisningar följd pliktlagen.som av nya

I avsnitt 4.2.4 personalutnyttjande kopplat till den pliktlagenom nya
anmäls de bemanningsansvariga myndigheternaatt själva bör utföra

följdanalys lagen med avseende på utnyttjande förpersonalen av av
krigsuppgifter.än Anvisningarannat därom nödvändiga. Omsynes

regeringen så önskar kan förslag till sådana anvisningar utformas av
utredningen under våren.
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1986:1förordningen 111.Förslag till ändringar i

5förslag till lösning helikopterfrågan givits i kapitel in-I de av som
behov ändring denna förordning i avseenden. Detgår tvåav av ena

2uttrycket trängande behov i § kopplat till förslaget Nöd-berör om
65helikopter. andra berör eventuell ändring §§ eller medDet av an-

ledning sjukvårdshuvudmännen möjlighet teckna lång-attattav ges
för använda helikopter 11 och framtida sjuktransport-tidskontrakt att

helikoptrar för Sjuktransporter. Om regeringen förslagattanser om
sådana ändringar bör fram utredningen kan ske redan undersåtas av
våren.

Förslaget angáende Nödhelikoptrar, 5.8.ochavsnitt ovan,
kräver också konkretisering beslutsfattning, larmorga-vad gäller
nisation, beredskap En sådan konkretisering kan görasm.m. av
utredningen, bl.a. förslag provverksamhet, efter regering-genom om

beslut med anledning denna första etapp.ens av

Förslagen 11erbjuda avtal för de fem hkp behöver följasattom
prissättning,med avseende på Organisationsform, lokalisering,upp

personalutnyttjande och övningseffekter sådan uppföljningEnm.m.
helt följdriktig och bör långsiktigt. Inledningsvis kan dettaär göras

utredningen fram till 950915.göras av

Konkretisering förslagen militän tillstöd polisen vadav om
gäller möjligheter låna förmateriel och metoder bättre utbildningatt
och övning. En sådan konkretisering kan lämpligen ske i form av en

för polismyndighetemahandbok både och cheferna för försvarets
produktionsenheter.
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1994:61Dir.
ändamålcivilaförutnyttjande resurserFredstida av

försvarsändamålföravsedda

1994:61Dir.

1994juni30regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

freds-detfrågorutredauppdragmedtillkallas attutredare omsärskildEn
försvarsändamâl.föravseddaändamålcivilautnyttjandet fortida resurserav

ibedrivasskallUtredningsarbetet etapper.

hittills-deterfarenheternautvärderautredarenskallförsta avI etappen
föravseddaverksamhetför civilutnyttjandetfredstidavarande resurserav

tillämpningsproblemeventuelladedelsbelysasskallDärvidförsvarsändamâl.
förslag till hurlämnatill, delsupphovområdetpåreglergällande gersom

gällande regler byg-principerför deinomlösasproblemen kan somramen
civila uk-förhelikoptrarförsvaretsanvändningenfredstidapå. Den avger

skall lösas.transporter

fortsattförförutsättningarna ettutredaren prövaskalll andra etappen
försvars-föravseddaändamålcivilautnyttjande förfredstida resurserav

bestämmelserriktlinjer ocherforderligaförslagoch lämnaändamål, om
härför.

1995.den lredovisasskallförsta senastdenResultatet marsetappenav
199515 septemberdenavslutathelhet skalli senastUppdraget dess vara .
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Bakgrund

Riksdagen mot. l99l92:Fö3l5 och Fö3l7, bet. 199192:FöUl2 mom.
129, rskr. 199192:337 i maj 1992 sin mening regeringen tillgav som
känna vad försvarsutskottet hade anfört utredning utnyttjandeom om av
totalförsvarets för civila ändamål.resurser

Utskottet hade konstaterat det på lokal nivå sedannågraatt år pågått ett
direkt samarbetemilitärt-civilt inom för det s.k. sambruksprojektet,ramen

omfattande sambrukatt vissaett mött hinder på grundmen bl.a.mera av
gällande konkurrensbestämmelser.Det hadevidare varit oklart hur totalför-

kapitalkostnader skullesvarets vägas vid sådant samutnyttjande.ett
Utskottet hade också andra skäl för sammanhålletinhämtasett att erfaren-
heter detta samutnyttjande grund för förslag fortsatt inriktningav son1 om en

det militäracivila samarbetet.av

Riksdagen har iäven sambandmed behandlingen frågor offentligav om
upphandling prop. 199394:227, bet. 199394:FiUl8, rskr. 199394:339
uttalat sig konkurrensneutralitet i offentlig verksamhet i sambandmedom
utnyttjande militära transportmedel för civila ändamål.av

förordningenI 1986: 1l 11 militär medverkani civil verksamhetfinnsom
bestämmelser för medverkan i räddningstjänst och för utförandem.m. av

arbeteannat bestämmelser konkurrens.samt gemensamma om

Frågor rörande samverkan mellan försvarets verksamhet och det civila
samhället har under tid aktualiserats i skilda sammanhang.senare

Hot- och riskutredningen Fö 1992:03 har uppgift utredapåfrest-attsom
ningar och risker i det fredstida samhället och vissa frågor inom total-
försvarets civila del. Utredningen skall bl.a. pröva möjligheterna inomatt
olika områden i ökad utsträckning vidta åtgärder för påfrestningarmötaatt
och risker i det fredstida samhället och beredskapsåtgärder säkerhets-mot
politiska kriser och krig i sammanhang.ett

Luftfartsverket har i skrivelse till Kommunikationsdepanementet ien
augusti 1993 föreslagit regeringen uppdraratt verket efter samrådmedatt
berörda militära myndigheter reglera luftfart med militära luftfartyg för
civila uppdragsgivare.

Trafikflygföretagens Riksförbund har i framställning till regeringen ien
1993 hemställt Trafikflygarhögskolan inte tillåtsatt fortsättamars med vad

förbundet kallar Trafrkflygarhögskolans konkurrensbegränsandeverksamhet.
Regeringen beslutadei januari 1994, med hänvisning till den kommande, nu
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förevarande utredningens anledninginte vidta någonåtgärd medarbete, att
framställningen.av

Riksrevisionsverket har skrivelse till i februarii Försvarsdepartementeten
1994föreslagit frågan avgiftssâttning till-vilka principer för böratt somom

försvaretslämpasför ambulanshelikoptrar bör behandlasi denkommandeut-
redningen.

BusstrafikförbundetSvenska Svenska Riksför-numera Bussbranschens
bund i skrivelse tillhar regeringen i september1993anfört försvaretatten

beställningstrafikbedriver med på denbuss öppna marknaden be-attutan
i olikahöva följa de krav hänseenden gäller för den privata busstrafik-som

näringen. Regeringen beslutade i 1994, hänvisningmed till denattmars
aktualiseradefrågan ligger inom för kommandeden utredningensramen ar-
bete, inte vidta någon ytterligare åtgärd med anledning skrivelsen.att av

Regeringen har i december direktiv dir.1993 beslutat 1993:136 tillom
kommitté med uppgift utreda ytterligare samordning effektivi-ochatten en

sering maritima i förstaverksamhet, handdenverksamhet be-statensav som
drivs marinen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket sjöpolisen.ochav

Likaledes i december 1993 har regeringen beslutat anvisningar tillom
myndigheterna fortsatta förberedelser för försvarsbeslut. anvis-nästa Iom
ningarna har lämnats studieuppdrag till Militärhögskolan och Försvaretsett
forskningsanstalt totalförsvarets uppgifter i fred.om

Regeringenhar i årets budgetproposition prop. 199394:l0O bil. 5 81s.
uttalat denhjälp den myndighetenFörsvarsmaktenkan lämna vidatt som nya
miljökatastrofer år mycket värdefull och Försvarsmaktenoch deansvarigaatt
civila myndigheterna aktivt bör söka former för möjliggöra effektivasteatt
hjälp vid olyckor.

propositionl 199394:l67 effektivare fordonskontroll harom en rege-
ringen anmält det, särskilt i glesbygd, angeläget får till ståndatt är att man

bättre samordningmellan den militära och dencivila besiktningsorganisa-en
tionen, och den kommande utredningen bör samordningsmöjlig-studeraatt
heterna.

Försvaretsmaterielverk Rikspolisstyrelsenoch har kommit överens attom
modifierad stridsbåt 90 i sjöpolisverksamheten.prova en
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Uppdraget

detsärskild utredare tillkallas med uppdrag frågorEn utredaatt om
fredstida utnyttjandet för civila ändamål för försvars-avseddaav resurser

hållaändamål. Utredaren skall kontakt medde kommittéer och myndigheter
i övrigt regeringens uppdrag frågor.på arbetar hithörande Utred-medsom
ningsarbetet etappvis.skall bedrivas

kartlägga erfarenheterna hittills-första skall utredaren detI etappen av
för civilvarande fredstida utnyttjandet verksamhet avsedda förav resurser

försvarsändamål. inteUnderlaget bör bara sikte Sverige ocksåta utan
förhållandena i någrajämförbara länder. Utredaren skall redovisa reglerde

finns eljest kan i ipå området eller ha betydelse sammanhanget;som som
den här delen skall också EU:s regelverk uppmärksammas.Redovisningen

beskrivning tilllämpningsproblemskall också omfatta de gällandeen av som
Särskiltregler kan ha upphov till. skall uppmärksammasproblemgett som

har på konkurrensförhållandenmed påverkan och konsekvenser förgöraatt
civil inte minstkonkurrerande verksamhet, i glesbygd.Probleminventeringen

åtföljasskall förslag till hur kan lösa problemen inom för demanav ramen
principer grundas på.berörda reglersom

den första ocksåbehandlasfrågan fredstidal skall den använd-etappen om
ningen försvarets helikoptrar för civila sjuktransporter. Uppdraget härärav

lägga fram förslag till lösning innebär intentionerna i 1987 årsatt atten som
försvarsbeslut kan förverkligas.

andra utredaren förutsättningarnaför fort-I skall samlatprövaetapp etten
utvidgat fredstida utnyttjande för civila ändamål avseddaförsatt, av resurser

försvarsändamål, förslag erforderligaoch lämna riktlinjer och bestäm-om
melser härför. Därvid skall beaktasde beslut då fattats svensktettsom om
EU-medlemskap.

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till kommittéersamtliga och
särskilda utredningsförslagensutredareangående inriktning dir. 1984:5 och

iEG-aspekter utredningsverksamhetendir. 1988:43.

Resultatet förstaden skall redovisas l 1995.denetappen senastav mars
Därvid skall eventuellt behov tilläggsdirektiv inför andra etappav en an-
mälas. Uppdraget skall i sin helhet avslutat den 15 septembersenastvara
1995.

Försvarsdepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholml994
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Datum RRVdnr

RIKSREVISIONSVERKH 1995-02-06 20-94-2688
Ertdatum Erubetecluiin
1994-12-12 FO 1994:

Kommittén Civilt bruk försvaretsav resurser
Försvarsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

ivilt k vfrv tshelik lltrar

CiviltKommittén bruk försvarets dir 1994:61 har uppdragitav resurser
Riksrevisionsverkettill vissaRRV utreda frågor prissätt-röratt som

civiltningen vid bruk arménshelikoptrar Hkp 11. Synpunkterav
utredningsmaterialethar inhåmtats från Försvarsmakten,Konkurrensver-

utredarenket, Eva Edwardsson, haft kommitténs uppdrag redo-attsom
visa EUs regelverk kring frågor rör statsstöd,konkurrens ochsom
offentlig upphandling, företrädare för den civila helikopter-samt
branschen.

enlighet medI uppdragethar förRRV civila sjukvårdstransportermed
försvarets helikoptrar

förslag tillupprättat generell kalkylmodell för prissättningunderlagsom-
särskilt redovisat sârkostnademaför den civila verksamheten-
belyst olika förslag till alternativa driftformer för verksamheten.-

RRV har diskuteratäven pxissâttningsfrågan samhällsekonomisktettur
perspektiv.

Statsmaktemasmål öka helikopterkapacitetenår för sjukvårdstranspor-att
fårDetta dock inte ske så konkurrensförutsättningarna markna-ter. att

förden civila sjukvårdstransporteronödigtvis snedvrids. Varken ett
företagsekonomiskteller samhällsekonomiskt fram tilllederett synsätt
någon invândningsfri lösning prissättningsfrågan.av

Bzsfiluadrexx Telefon Telefax
08-69040Drottninggatan89 00 08-690004I



Damm RRVdnr
1995-02-06 20-94-2688

För uppnå statsmaktemasatt mål torde enligt RRV mycket tala för att
prissättningen sjukvårdstmnsponer försvaretsmed helikoptrarav sker
med utgångspunkti landstingensbetalningsvilja. Försvaret erbjuder ett
lägre pris till de landsting i fall inte skulle ha efterfrågatannatsom

Ett sådantmnsportema. lösning kräver särskilt beslutett statsmak-av
terna.

Generaldirektör Inga-Britt Ahlenius har beslutat i detta ärendei närvaro
direktör Anette Wik, revisionsdirektörav Barbro Lindby-Ragsten,

avdelningsdirektörEine Malmberg, föredragande förste revisorsamt
SusanneJansson.

fz4 ..c k¥,Q.,V.’J.,.L,7,-;2—I;t74 lI I
MQ

Inga-Britt Ahlenius ine Malm erg

zL.



Civilt bruk försvarets helikoptrar Hkp 11av

RRV
Eine Malmberg
SusanneJansson



I vissa sifferuppgifterär i kaprapporten 8 och
10 i bilaga 2 och 3 utelämnade medsamt
hänvisning till 6 kap 1-2 §§ sekretesslagen.

De utelämnade uppgifterna iär rapporten
markerade med .
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INLEDNING1

Uppdraget1.1

1994:61 dendirförsvaretsCivilt brukKommittén gavresurserav
i uppdrag lämna förslagRiksrevisionsverket RRV att1994december12

försvaretsutnyttjandevidprissättningsprincipertill av
bilagafredstid se l.i RRVför Sjuktransportersjukvårdshelikoptrar

syfteprissättningsprinciper i föreslåanalyseranuvarande attskall även
1987 års försvarsbeslutiintentionernainnebärförändringar attsom

Uppdragetbeaktas. omfattarkonkurnensaspektersamtidigtuppnås, som
för utnyttjandetdriftformeralternativapåförslagäven avatt ge

helikoptrarna.

Konkurrensverket,Försvarsmakten,fråninhämta synpunkterskallRRV
helikopterbranschen.civilaföreträdare för densamt

redovisas.uppdragetfebruari 1995 skall6Den

genomförandeAvgränsningar och1.2

sjukvårdshelikoptrar Hkpfemfrån deutgådirektiven skall RRVEnligt
Redovisadeförsvarsbeslut.årsmed 1987i enlighetanskaffatsll som

någonochhelikoptrardärför på dessaprissättningsprinciper bygger
andratillämpbara påprinciperna ärundersökning ävenom

gjorts.försvarshelikoptrar har inte

definieratkommitténförföreträdaremedhand i samrådunderharRRV
inteprissåttningsprinciper,alternativaprimärt utredauppdraget attsom

avgiftsnivå. Delämpligpåförslagkalkylsituationerolika lämnaföratt
påhuvudsaksig igrundarkostnadsuppgifter ilämnas rapportensom

tagits tillställningSedankalkylmodell.från nuvarandeuppgifter
densamrådamed RRVFörsvarsmaktenprissättningsprincip kan om
inomavgiftsnivåemaochavgiftskalkylemautformningennärmare av

1992:191.avgiftsförordningenenligtsamrådsförfarandeför ettramen

utredas.skalldriftformeralternativatillframgår förslaguppdragetAv att
ochutredningstidentill den kortasig här, med hänsynbegränsarRRV

övergripandeföraendastkomplexitet, tillförslagens resonemang.att
därför görasmåsteavtalskonstruktionerutredning beträffandeVidare etc

skall genomföras.förslagenom

aktuellfallstudieutredningsuppdragetharmedenlighetI av enen
igenomförtshelikoptermedanbudsupphandling sjukvårdstransporterav

iinblickRRVfallstudien har varitSyftetlän. medVästerbottens att enge
önskemålvilka krav ochlandsting bedriver verksamheten, somhur ett

anbudsgivare.väljerpå anbud och landstingetställas hurkan



Uppdraget har genomförts studier tidigare utredningargenom ochav
dokumentation inom området. Arméns flygcentrum i Bodenannan har

löpande bidragit informationmed och synpunkter. RRV har inhämtat
synpunkter från Edwardsson,Eva Uppsala Universitet angåendeEUs
regelverk på området, från Konkurrensverket ochsamt Försvarsmakten.
Synpunkter har inhämtats från följandeäven företrädare för den civila
helikopterbranschen:Helikopterföretagens riksförbund, Norrlandsflyg
AB, Heliflyg AB, OstermanHelicopter i Göteborg AB och SOS
Helikoptern Gotland. harDärutöver Svenskapilotföreningen på eget
initiativ inkommit med synpunkter.

Landstinget i Västerbottenslän och Södra Lapplands sjukvårdsdistrikt har
fallstudien bidragit med information.genom

1.3 Rapportens disposition

Kapitel 2 till 6 bakgrundsinformation civilt bruk försvaretsger om av
helikoptrar ll.Hkp efterföljandeDe kapitlen till7 13 är mer
analyserandeoch problemorienterade.

Kapitel 2 historisk beskrivning de övervägandenoch beslutger en av som
Ävenföregick införskaffandet försvarets sjukvårdshelikopuar.av

statsmaktemasuttalandenbeträffande vilka prissättningsprinciper som
skall tillämpas för försvarets helikoptrar vid civila sjukvårdstransporter
återges.

kapitelI 3 centrala lagar och förordningarpresenterasett gällerpar som
för myndigheter säljer eller tjänster. Dessaärsom varor

Ävenavgiftsförordningen 1992:191 och konkurrenslagenl993:20.
lagen offentlig upphandling 1992:1528 översiktligt.om presenteras

Kapitel 4 redogör för aktuell anbudsupphandlingen av
sjukvårdstransportermed helikopter i Västerbottenslän. Fallstudien ger

inblick hur landsting bedriver verksamheten,vilkaett krav ochen
önskemål kan ställas anbud och hur landstinget väljersom
anbudsgivare.

kapitelI 5 kort beskrivning marknadenför sjukvårdstransportergesen av
med helikopter. Vidare återgeshelikopterbranschensoch
Konkurrensverkets synpunkterpå prissättningen försvaretsav

ukvårdstransportermed helikopter.

jämförelseEn mellan företagsekonomisktoch samhällsekonomisktsätt att
kalkylera i kapitelgörs En kort presentation innebärvad detöverges

samhällsekonomiskgöraatt kalkyl och när det lämpar sig göraen att en
sådan. presentationEn också vad skiljer företagsekonomiskages av som

samhällsekonomiskaoch kalkyler åt, i det konkreta fallet civila



sjukvårdstransporter försvaretsmed helikoptrar.

kapitelI 7 analyserasförsvarets nuvarandeprissättningsprincip för civila
sjukvårdsuppdrag.

I kapitel 8 hur RRV självkostrtadskalkylpresenteras att föranser en
försvarets civila sjukvårdstransporter bör uppbyggd. Vidarevara
identifieras vilka kostnader utgör sârkosmaderför verksamheten.som

Med kostnadskalkylema underlag redogör RRV i kapitel 9 försom
alternativa prissâttningsprinciper. Olika omständigheter-presenterassom
kan motivera från självkostnadsprissätming.avsteg Vidare redogörs för

sårkosmadsprissâttningnär kan aktuellt liksom marknadsprissättningvara
och regional prisdifferentiering.

Kapitel 10 behandlar olika priskonstruktioner, från fast pris till enbart
rörligt pris.

kapitelI II redogörs för konkurrensaspekterpå dei kapitel 9 redovisade
prissättningsprincipema. Bl återgesskillnader i kostnadsbild mellana
civila företag och försvaret vad sjâlvkostnadengäller och sårkostnaden
för verksamheten.

Kapitel 12 frågan alternativatar driftformer för försvaretsupp om
sjukvårdshelikoptrar. Ett alternativ försvaret,årtas privataattsom upp
helikopterföretag och eventuellt landstingen bildar ett ägtgemensamt
bolag eller stiftelse Ävenoffererar landstingen uthyrningsom transporter.

försvarets helikoptrar till civila aktörerav tas upp.

kapitletI 13 lämnar RRV några avslutandekommentarer civilt brukom
försvarets helikoptrar.av

2 BAKGRUND

2.1 Historik

Fram till år 1992 hade operativt förstaten sjukvårdsuansporterett ansvar
med helikopter. januariDen l 1992 överfördes detta tillansvar
sjukvårdshuvudmännen. Sjuktransporter inom förramen
räddningstjânstlagen1986:1102 omfattadesinte lagändringen.av

Frågan sjuktransporter med helikopter har 1970-talet.om sedan lutretts
1987 års försvarsbeslut prop 198687:95 bil FöUl 310rskr anförde
försvarsutskottet kapaciteteni frågaatt Sjuktransporter helikoptermedom
borde utökas för tillgodose lcrigsbehovetatt och utökningdenna bordeatt

sådantgöras sättett även fredsbehovetatt kunde tillgodoses.



Sedan 1985 har regeringen i olika omgångar förhandlat med
sjukvårdshuvudmännen fråganoch i syfteutrett bl kommaatt överensa

de ekonomiska villkoren för ökad medverkan frånom en
sjukvårdshuvudmännenssida.

Genom riksdagensbeslut år 1990 prop 1989902100, bil SoU17, rskr
172 fastställdes statlig 75 miljoner kronor i medelprislägeen ram om
198889 för införskaffande sjukvårdshelikoptrar. Som villkor förav
bidraget föreskrevs motsvarandemedverkan från sjukvårdshuvudmännen.
Ipropositionen förutsattesvidare de i dagatt användsförresurser som
dessaändamål hos polisen, försvarsmaktenoch de privata
helikopterföretagen skulle utnyttjas i fortsättningen.även

Regeringen behandladei februari 1992 frågan helikoptrar förom
sjukvårdstransporter i proposition 1991921102 totalförsvaretsom
utveckling budgetåret 199697t och anförde bl grundernao m föratta
1987 års försvarsbeslut avseendeSjuktransporteri krig fortfarande bör
gälla Transportkapacitetenbör därför ökas. Tillgängliga iresurser
samhället bör utnyttjas effektivt, och därför bör nya
sjuktransporthelikoptrar för krigsbruk så långt det möjligtär utnyttjas för
Sjuktransporter i fred. Sjukvårdshuvudmännenansågsig dock sakna
ekonomiska förutsättningar för medverka till anskaffningenatt av
helikoptrama. Anskaffningen föreslogs därför ske med medel från anslag
under Försvarsdepartementetoch Socialdepartementet.De avdelade

157 miljoner kronor ansågsbäst kunna utnyttjasresurserna Chefenav
för armén också i uppdrag införskaffa helikoptrama.attsom gavs
Riksdagen beslutade enlighet med propositionen 199192:FöUl2, rskr
1991921337.

Senarereviderades den totala kostnadsramenför införskaffandet av
helikoptrama. aprilI 1992 fattade regeringen beslut anskaffningenattom
skall ske inom kostnadsram 200 miljoner kronor. dessaAv medelen av
avsågs87 miljoner kronor finansierasmed medel från anslag under
Socialdepartementetoch med medel frånresten anslag under
Försvarsdepartementetregleringsbrev för budgetåret 199293 B2anslaget
Arméförband.

Vilken prissättningsprincip skall tillämpas för försvarets helikoptrarsom
vid civila sjukvårdstransporterhar uppmärksammatsfrån
konkurrenssynpunkt. iisambandStatsmaktemahar med behandlingen av
frågor offentlig upphandling prop 1993941227, bet 199394:FiUl8,om
rskr l99394:339 uttalat sig konkurrensneutralitet iatt skall gällaom
sambandmed utnyttjandet militära transportmedel för civila ändamål.av

I Försvarsmaktensregleringsbrev för budgetåret 199394,
FörsvarsdepartementetanslagetB3 Arméförband, attangavs
avgiftssâttningen skulle rimlig samtidigtvara som



konkurrensförutsättningamainte fick snedvridas för konkurrerande
företag på Regeringenmarknaden. beslutadeden 25 november 1993 att
avgifterna fär så samtligaberäknas kostnader täcks sådanaatt utom som

specifikaär för det militära försvaret. regleringsbrevetI för budgetåret
199495 inga särskilda riktlinjer för avgiftssâttningen.anges

Även Konkurrensverket har sig i frågan. Bl har denyttrat a
prissättningsmodell för närvarandetillämpas, den k Cepro-som s
modellen, underställts Konkurrensverkets prövning.

2.2 Försvarsmaktens avgiftsbelagda verksamhet

Försvarsmaktensbemyndigande avgifter för civil verksamhetatt ta ut
återfinns i förordningen l986:1lll, ändrad 1992:536, 1994:871 om
militär medverkan i civil verksamhet. förordningenI stadgasatt
Försvarsmaktenfår avgifter bl för dennata ut transportera om
verksamhet kan inordnas led i utbildning bedrivs videttsom som
myndigheteneller främjar eller samhällsintresse.Förstaten annat denna
verksamhetgäller rådandebestämmelser konkurrensatt skall beaktas.om

I 34 § räddningstjånstlagen1986:1102 finns bestämmelser attom
myndigheter är skyldiga medverka i räddningstjänst. Försvarsmaktenatt
får enligt 2 § förordningen militär medverkan i civil verksamhet ställaom
personal och egendomtill förfogande för bl sjuka ellertransportera av
skadade. gällerDetta under förutsättning det finns trängandebehovatt ett

Även för sådantransporten. verksamhet får Försvarsmaktenav ta ut
avgifter. Uppdrag utförs enligt räddningstjänstlagenomfattas intesom av
RRVs utredningsuppdrag.

Enligt Försvarsmaktensregleringsbrev för 199495 skall avgifterna
bestämmas Försvarsmaktenoch inkomsterna fär disponerasav av
myndigheten. Något särskilt ekonomiskt mål för sjukvårdstransporter med
helikopter finns inte angivet varför full kostnadstäckningskall tillämpas.
Försvarsmaktenskall i årsredovisningen särredovisaall avgiftsñnansierad
verksamhetper program.

3 PRISSÄTININGREGLER OCH RIKTLINJER OM OCH
UPPHANDLING

I det följande skall presentation några centrala lagar ochen ges av
förordningar statliga myndigheter har sigrätta efter de säljernärsom att

tjänster.och Aven regler för upphandling skall översiktligtvaror
presenteras.

3.1 Avgiftsförordningen

Avgiftsförordningen 1992:191, trädde ikraft den ljuli 1992, gällersom
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för statliga regeringen. myndighet fårmyndigheterunder En avgifterta ut
för besluta avgiftsnivå disponeraoch tjänster, ochvaror om
avgiftsinkomster det följer lag eller förordningbara ellerom av av
särskilt beslut regeringen.av

Enligt avgiftsförordningen skall avgifterna såberäknas fullatt
kostnadstäckninguppnås inget ekonomiskt mål förannatom

myndighetenverksamhetenbeslutats.Oavsett bestämmeravgiftsnivånom
fram förslageller endast regeringen ställning till, ärtar ett tarsom

myndigheten årligenskyldig samrådamed sinaRRV avgifter innanatt om
den fattar något beslut i frågan.

Full kostnadstäckninginnebär myndigheten skall beräknaavgiftsnivånatt
så den långsiktiga självkostnadenför eller tjänsten täcks. Kravetatt varan
på full kostnadstäcluiinggäller på några års sikt och kan ansesvara
uppfyllt verksamheten uppvisar underskottäven år ocht ettom ex
överskott året därpå.

avgiftVarje myndigheten för eller tjänst behövertar utsom en vara en
inte beräknadså självkostnadenför eller tjänsten täcks.att Detvara varan
ekonomiska förmålet gäller den verksamhet har deñnierats ettsom som
resultatonuåde. betyder avgiften förDet prestation kan såsättasatt atten
den innebär i förhållande till självkostnadenöveruttag underett
förutsättning avgiñen för prestation, tillhöratt en annan som samma
resullatområde, beräknaslämna motsvarandeunderuttag. Det är t ex
naturligt avgifterna praktiska skäl ofta baseraspå någon formatt av av
genomsnittligt beräknadkostnad.

frågaEn vilka kostnader skall ingå i förär avgiftsunderlagetannan som
självkosmadsbexäkning. prestationer betalaDe fåravnämarenen som

ersättning för ofta föregåttshar rad aktiviteter myndigheteninomav en
eller inom andra myndigheter. Beträffande exempelvis
provningsverksamhetkan räkna med provningsförfarandetattman
inneburit startkostnaderi form metodutvecklingsarbeteochav
kompetensuppbyggnad.För tvingande provning har ochnormer
föreskrifter utarbetats. normerings- i sinDetta eller föreskriftsarbete kan

Ävenha krävt visst forsknings- utvecklingsarbete.och andratur
startkostnader uppbyggnad vidmakthållande ochoch data-tsom ex av
informationssystem kan behövasför bedriva verksamhetenoch utgöratt
därför led i fram Vissaden prestation erhåller.avnämarenett att ta som

pågår fleraverksamheter år tid.över och orsakar kostnader långunder

inte generelltbestämmaMan kan vilka perifera skallkostnader som
avgiftsunderlag.räknas in i går inteDet finnsdetsägaett att attens

någon förnaturlig hur långt tillbakagräns i tiden sjâlvkostnademasom
rimlighetsbedömning enskiltskall En varjeberäknas. måste idärför göras

fall.



3.2 Konkurrenslagen

1993120 bygger på två generella förbud,Konkurrenslagen ett mot
konkurrensbegränsandesamarbete 6mellan företag § och ett mot
missbruk dominerandeställning 19 §. företagMed varje formav menas

Ävenverksamhet ekonomisk eller kommersiell statliganatur. ochav av
kommunala kan falla in inteunder begreppet, dock då det är frågaorgan

myndighetsutövning.om

nuvarandeprissättningsmodellFörsvarets har underställts
Konkurrensverkets prövning 66093. Prissättningsmodellendnr beskrivs

kapiteli 7. Konkurrensverket förklarade enligt 20 § konkurrenslagenatt
fördelning samdriftsvinster se 7.3 vid parallellt utnyttjandeav av
helikoptrar i militära och civila inte omfattadessammanhang någotav av

i 6förbuden eller 19 § lag. Konkurrensverket fann därför intesamma
anledning ingripa enligt konkurrenslagen.att

Konkurrensverkets skäl framgickAv Försvarsmakten betraktaatt attvar
företag i konkurrenslagensmening då hade för avsikt attsom man

bedriva kommersiell verksamhet. Sjukvårdshuvudmärmen enligtvar
Konkurrensverket emellertid i sin upphandlandefunktion inte betraktaatt

företag. Förfarandet omfattades därmed inte förbudet 6som av

förfarande förbjudetFör skall enligt 19 § krävs företagetatt ett attvara
dels har dominerandeställning, missbrukardels dennaställning. Deten
missbruk den prövade prissåttningsmodellenkunde tillupphovsom ge var

k underprissättning.s

Enligt förarbetena till konkurrenslagen kan EG-rättens praxis tjäna som
ledning vid tillämpningen konkurrenslagen. EG-domstolen hari måletav
C-6286 AKZO kommissionen 1991 ECR 3359 definieratmot s
underprissättning. fast priserDomstolen slog denlägreär änatt som
genomsnittliga rörliga kostnaden, och vilka dominerandeettgenom
företag försöker eliminera konkurrent, missbrukutgör denen av
dominerande ställningen. Domstolen uttaladevidare priser äratt som

denlägre genomsnittliga totala kostnadenän högre denänmen
genomsnittliga rörliga kostnadenockså kan missbrukutgöraanses av
dominerandeställning syftedet sker led i plan har tillettom som en som

eliminera konkurrent.att en

Konkurrensverket försvaretkonstaterade vid prövningentidpunkten föratt
inte verksam Någonmarknaden. dominansposition förelåg såledesvar
inte. Konkurrensverket kunde heller inte konstatera syftet med detatt

förfarandetanmälda skulle eliminera konkurrent.attvara en
Underprissättning enligt 19 § torde enligt uppfattningKonkurrensverkets
därmed då inte ha förelegat.
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tillämpningenUtöver konkurrenslagenskall Konkurrensverket ocksåav
bl verka för effektiv konkurrens inom offentligaden sektorna en samt
främja konlcurrensinriktat i samhället.synsätt Utifrånett dessasistnämda
uppgifter framförde Konkurrensverket vissa principiella synpunkter i
ärendet.

Konkurrensverket ansåg försvaret vid konkurrens med privataatt företag
på fungerande marknader, bör sin prissättning efter deanpassa
förutsättningar och kostnader skulle uppkomma verksamhetensom om
bedrevs i fristående företag med normala lönsamhetskrav.ett Detta
innefattade, enligt Konkurrensverket, krav på kostnadstäckningför
verksamheten.Verket ansåg något för fördelningatt utrymme av
samdriftsvinster i enlighet med försvarets tillämpade prissättningsmodell
inte torde föreligga under förutsättningar.dessa

Någon närmareprecisering vad ingå iborde kosmadskalkylenav som
lämnadesinte.

3.3 Lagen offentlig upphandlingom

landstingens upphandling sjukvårdstransporter och eventuellav
bolagsbildning mellan försvaret och privata intressenter kan omfattas av
lagen 1992:1528 offentlig upphandling LOU. Denna gäller vidom

Ävenupphandling görs bl och landstingen. statligastatensom av a
myndigheter omfattas. Med upphandling i lagen köp, leasing, hyraavses
eller hyrköp byggenueprenadereller tjänster.varor,av

Nämnden för offentlig upphandling NOU har till uppgift utövaatt
tillsyn och lämna information och allmänna råd enligt EnligtLOU. NOU
info december 1993 dnr 5793 gäller köp mellan statligaatt
myndigheter avseendeproduktion inom endera myndigheternasnormala
verksamhetsområdefaller utanför tillämpningsområde.DOUs Köp
exempelvis mellan kommuner, mellan kommun kommunaltoch etten
bolag eller mellan statlig myndighet och statligt bolag däremot inteärett

betrakta egenregiverksamhetenligtatt NOU. Sådanaköp reglerassom
därför LOU.av

Det är den redovisadebakgrundeninte sigmot helt lätt uttalaatt om
landstingensköp sjukvårdstransporter försvaret inomskulle fallaav av
LOUs område. Med tanke på landsting och inte delarutgöratt stat av

juridiska enligttorde, RRVs uppfattning, försiktigsamma person en
tolkning innebära LOU tillämplig.äratt

stiftelseEn eller bolag bildats landstingetett gemensamt staten,som av
privata intressenteroch kan omfattas LOU. vissaLagen gäller underav

förutsättningar för bolag, samfálligheterföreningar, stiftelser ha:och som
inrättats för fullgöra i allmännasatt uppgifter det intresseoch inte har en
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Förutsättningarnaär dessakaraktär.kommersiellindustriell eller att
organisationers

landsting,tillskjutits eller ellerkapital i huvudsakhar ettstatenav- tillsyn, ellerkommunalstatlig ellerupphandling understår- landsting, ellerellerstyrelseledamöter ettstatenutsesav-
ledamöter ellertill antaletstyrelse halva statenän utsesavmer-

landstinget.

eller stiftelsebolag ägsgenomförsUpphandling ett en somavsom
privata helikopterföretagenoch delandstingenförsvaret,gemensamtav

omfattasvillkoren LOU.uppräknadedärför deunderkan avovan

SJUKVÃRDSTRANSPORTER IAIfBUDSUPPHANDLIlfJGAV4
VASTERBOTTENS LAN

fallstudiegjortutredningsdirektiven har RRVenlighet medI av enen
helikopter Västerbottensmedsjukvårdstransporteranbudsupphandlingav

bedrivs ochi verksamheteninblick hurFallstudienlän. har RRVgett en
konkret fall.till ianbudsupphandlinggåtthur etten

4.1 Bakgrund

ambitionsnivå det gällerhög närlandstingVästerbottensläns har en
långageografiska faktorermotiveras blSjuktransporter.Detta soma av

250 000län borotillgänglig Västerbottensoch Iavstånd terräng. ca
område längstämligen begränsatinnevånare.Huvuddelen bor i ett

områdeninnevånare. är100 000 StoraUmeå-omradetharkusten. ca
således befolkade.glest

1992sedanmed helikopterhar haft sjukvårdstransporterVästerbottenslän
harErfarenheternasjukvärdshuvudmännen.då överfördes tillansvaret
långasjuktransportmedeladekvat övervisat helikoptern främst är ettatt

undervid Lycksele lasarettvarit stationeradHelikoptem haravstånd.
ivaritstationer-ingenvintermånadema haråret. Underdelenstörre av

centralai Lycksele denhelikoptern ärTärnaby. Motivet till placeraatt
befolkningenmotiverasi Stationering i Tärnabyplaceringen länet. attav

skidolyckorbetydligt under vintern och därmed ökar ävenökar etc.

såvaritmed helikopter harSyftet utföra sjukvardstransporter attmed att
ellersjuketill denmöjligt få möjliga vårdkompetenssnabbt högstautsom

utgjortshelikopterbemanningen därförmedicinska harskadade.Den av
Lycksele.varit stationeradianestesilälcareoch anestesisköterska dennär

princip fast medicinsk bemanningstationer-ingi iVid Tärnaby har
saknats.

tid haft helikoptenransporter volymenden harUnder Landstingetsom
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ökat. 1992transporter Under utfördes 50-tal uppdrag.ett Under perioden

januari-oktober 1994utfördes 150 uppdrag vilketca motsvarar 250caflygtimmar. Helikoptem har i huvudsak använtsför primära transporter
akuta transporter.

Landstinget i Västerbottenslän har gjort utvärderingen av
helikopterverksamheten. visarDen de målsättningaratt harsattssom uppuppfyllts. Västerbottenslän därför fortsätta användahelikopteravser för
sjuktransporter.

4.2 Upphandling

oktoberI 1994gick Västerbottensläns landsting medut en
anbudsförfrågan sjukvårdstransportermed helikopterom avseende

ljanuari 1995.transporter o m

förfrågningsunderlagetI har olika alternativ efterfrågats så som:

beredskapstid12 respektive 9 månaderunder året-
anspänningstidtid från larm till helikoptern i luftenär 15 min- max

under 9 alternativt Övrig10, 1211, eller 13 timmar dagtid. tid 60 min.
avtalstid från till fyra år med möjlighetett till förlängning-
stor eller liten helikopter-
olika priskonstruktioner så fast prismånad, rörligt prisflygtimme,som-

fast inklpris flygtimmarménad, pris flygtimme därutöver.per
eventuell prisförändring stationeringsortenväljs utanförom-

huvudstationeringsortenLycksele.
tvåpilotbemanning.-
merkostnadför vinschanordning inklusive vinschoperatör ytbärgare-

förfrågningsunderlagetI hänsynkommeratt till följandeangavs att tas
faktorer vid val anbudsgivare.av

för uppdragetlämplig helikoptertyp, utrustning och servicenivå-
entreprenörensback-up serviceoch tekniskaresurser,- resurser
pris-
entreprenörensstabilitet och ekonomiska uthållighet-
entreprenörensorganisation, erfarenhet, säkerhetsnivåoch-

kvalitetsutveckling

Vid anbudstidensutgång hade fem anbud inkommit. Sedan
landstingsstyrelsenbeslutat ambitionsnivå för sjukvårdstransportenra,om
vilket bl innebar stor helikopteratt skullea anlitas, uppfyllde fyraen
anbudsgivarekraven. Fördelen med helikopter bl helastor ären atta
patienten kan vårdasoch i helaatt länetstort kan nåssett utan
tankningsuppehåll.
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beaktande önskemål tvåpilotsystem, möjlighet tillMed omav
kvaliten på medicintekniskamörkerflygning erbjudna denoch den

utrustningen förmånligaste anbudet lämnatshadedet Arméflyg AFav
Arméns helikopter komplett utrustad med flyggodkänd medicintelcniskär
utrustning.

komplikation i upphandlingen varit krav på operativEn har licens.
Luftfartsverket Armén för närvarandeintehar meddelat kanatt engagera

operativ licenssig i de tilltänkta operationerna förrän har utfärdats.en
Eftersom Sverige bundet EG-reglema den l januariär 1995av 0 m
fordras civilt drifttillstånd enligtAOC verket. Ytterst-är det regeringen

kan åta sighar ställning till huruvida Armén uppdrag dennaatt tasom av
enligt Luftfartsverket. inte löst.Frågan är ännutyp

Under förutsättning erhåller erforderliga tillståndArménatt av
Luftfartsverket skall med Armén innebär följande:avtal slutas som

avtalstiden omfattar år med förlängningsoption högst två årett om-
beredskapstidenunder året 12 månaderär-
huvudstationeringsort Placering i UmeåLycksele. under den mörkaär-

årstiden. Tillfälligt under högsäsong skall helikoptern placerad ivara
Tärnaby.

sjukvårdsbemanningen beredskapstidenbeståskall under av-
anestesiläkareanestesisköterslca

Kommentar

anbudsupphandlingenI tillämpade Armén den k Cepro-modellen. Dens
ihar tidigare anbudsupphandlingar visat sig konkurrenskraftigtinte ettge

pris. denna upphandling landstingetI valde Västerbottensläns högen
ambitionsnivå, helikoptermodell och tvåpilot-system,t storex en av
vilket innebar förmånligast.Arméns pris blevatt

upphandling visar åtminstonde landstingDen genomförts att ettsom nu
ökat sin ambitionsnivå. utvecklingen i riktningenOm generellt går den
torde försvaret priser.Cepro-modellen konkurrenskraftiga En annange
fråga innebär rättvis prissättning medär Cepro-modellenom en
beaktande försvarets kostnader,verkliga konkurrensaspekter,av

i desamhällsekonomiska föröverväganden Sådanaaspekterredogörsetc.
följande kapitlen.

SJUKVÅRDSTRANSPORTERFÖR5 MARKNADEN

avsnitt 5.1 lämnas marknadsbeskrivning. avsnittI kort efterföljandeIen
olikarelateras synpunkter försvaret ägnar sig åt civilaatt

sjukvårdstransporter, prissättningsprinciperoch tillämpas.de som
iHuvuddragen de inkommit från företrädare för densynpunkter som
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civila helikopterbranschensammanfattasi avsnitt 5.2 och
Konkurrensverketsprincipiella på frågan sammanfattasi avsnittsyn 5.3.

5.1 Marknad

Allmänt kan sägas marknadenför sjukvårdstransporteratt med helikopter
liten.är Totalt förfogar privatade företagen 6-7över helikoptrar ärsom

lämpade för denna Antalet landstingtyp transporter. förav som
närvarandeutnyttjar sjukvårdstransportermed helikopter är ungefär lika
många.

Försvaret förfogar fyraöver sjukvårdshelikoptrar kan erbjudas densom
civila marknaden.Försvaret har nyligen vunnit anbudsupphandlingien
Västerbottenslän och kontrakt tecknasför försvaretsavses en av

Övrigahelikoptrar. helikoptrar inteär verksammapå den civila
marknaden.

Företrädare för den civila helikopterbranschenhar framfört underatt
år har sjukvårdstransporterökat markant medansenare taxiflygningart ex

Övriginom Sverige har halverats. verksamhet såsomflygningar för jord-
och skogsbruk, linjeinspektion, rendrivning har Ökatnågot medan
däremot skol- och fotoflygningar har minskat något. framtidenFör
förutspås Ökning sjukvårdstransportermedanendastmarginellaen av
förändringar förväntas inom övriga transportuppdrag.

I utredningen har inte framkommit något tyder på marknadenattsom
skulle bestå lokala delmarknader. Efterfrågan har hittills varitav
regionalt koncentreradtill de nordliga länen och StockholmUppsala-
området. Intresse dock finnas från fler landsting,uppges men
landstingensbudget har i dessafall inte medgett att
helikoptertransportverksamhet Om fler landstingstartas. efterfrågar
helikoptrar för sjukvårdstransporter itorde sig inte landstingens
geografiskt lokalisering något hinderutgöra för helikopterföretagen att
lämna anbud. Helikoptama flyttbaraär och exempel finns på företagatt
lämnat anbud även utanför företagets stationeringsort.

Inträdeshindren i form investeringskostnaderstora är betydandeförav
sjukvårdstransporthelikoptrama.Altemativanvändningen helikoptemaav

begränsad.är Sjukvårdshelikoptrama relativtär mångaoch förstora
alternativa uppdrag mindreär helikoptrar lämpade. den tidUndermer
helikoptern kontrakteradär för sjukvårdstransporter möjligheterna tillär
altemativanvändningän mindre. Anspänningstidemainnebär i regel att
helikoptern alltid Ävenmåste förplats utryckning. vid längrevara
anspänningtiderkan det svårt utnyttja helikoptern alternativaatt förvara
uppdrag. Om uppdragetkräver sjukvårdsutrustningenatt monterarman ur
kan detta tillta dygn.ettupp par
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5.2 Helikopterbranschens synpunkter

till försvaretBranschen kritisk överhuvudtagetbedriverär att civil
verksamhet.Eftersom försvaret anslagsñnansieratinnebärär det inte en
konkurrens på villkorlika de. åsikt framförtsEn äranser attsom om
försvaret skall erbjuda landstingensjukvårdstransporteri konkurrens med
civila företag bör försvarets civila verksamhetavskiljas och bedrivas i ett

bolag.separat

Den nuvarandeprissättningsmodellensdelningen k sarndriftsvinsterav s
civil militärmellan och verksamhet enligt branschen,är, uttryck förett

konkurrens inte sker på lika villkor. Försvarets nuvarandeatt
prissåttningsmodell i kapitelpresenteras

Företrädare för branschenhar framfört de piloter i vapenför ålderatt som
anställda iär civila företag krigsplacerade varjeär och timme dessa

piloter flyger såledesär vinst för försvaret. civilaäven De företagenen
har intedock den möjlighet försvaret har med dennataattsom
sambruksvinst i kalkylema för sjukvårdstransporter.

Branschenifrågasätter vidare det finnsÖverhuvudtaget kostnaderom som
specifikt militäraär och därmed kan iexkluderas försvarets kalkyl.som

skillnadEn mellan försvaret och privata företag försvaret inteär att
behövergå med vinst. Likaså branschen Cepro-modellens fiktivaattanser
försäkringskostnadför försvarets helikoptrar för låg i förhållandeär till
civila företags se avsnitt 7.5. Detsammagäller den beräknade
lcapitalkosmaden.

Enligt branschenmedför detta underprissättning leder till atten som
privata företag konkurreras innebärDetta helikopterföretagen,ut. att som
är k K-företag, inte längre finns till totalförsvarets förfogande is
händelse krig. Därmed uppnåsheller inte det statsmakternaav av
uttalade målet öka helikopterkapacitetenför sjukvårdstransporter.att

försvaretOm skall sälja tjänster på den privata marknadenhar åsikten
framförts det försvaretsår verkliga kostnaderatt skall ligga tillsom
grund för prissättningen. de fallI försvaret saknar motsvarandekostnad
bör dock kalkylen justeras fiktiv kostnadspostbeaktas.attgenom en

Olika förslag hur sjukvårdstransportermed helikopter bedrivas ibör
landet har framförts. Bl har det är viktigt landstingensagtsatt atta
upphandlar i konkurrenstransporterna eftersom det är
sjukvårdshuvudmânnen bör dimensioneraverksamhetenochsom
bestämmaambitionsnivån. Statlig investeringsstöd utgå,bör enligt någon
branschföreträdare, driftskostnadema bör sjukvårdshuvudmännenmen

finansiera.fullt Detut statliga invcsteringsstödetskulle stimulera en



ökning helikopterkapaciteten.av

Det har även framförts stationeringen helikoptrar föratt av
sjukvårdstransporterbör centralt fastlagt, enligt norsk modell. Dettavara
skulle leda till effektivare utnyttjande befintliga helikoptrar.ett av

Ett synpunkt den andel helikoptrarnaär finansieratsannat att av som av
Socialdepartementet 40 % frigörasca skall och delas ut som
driftsbidrag till landstingen. sådantdriftsbidragEtt skulle öka efterfrågan
på helikoptrar. Socialdepartementetsandel två de femmotsvarar av
sjukvårdshelikoptrama och dessatvå föreslås säljaspå den civila
marknadeneller inlösas försvaret.av

Konkurrensverkets5.3 principiella synpunkter

tillämpningenUtöver konkurrenslagenskall Konkurrensverket enligtav
sin instruktion 1992:820, 1993:685omtryckt bl verka för effektiva en
konkurrens i offentlig verksamhet.Konkurrensverket tillhar RRV
framfört bakgrund förutsättningarna föratt mot konkurrens påattav
marknaden för civila sjukvårdstransportermed helikopter begränsade,är
bör alternativa prissâttningsmodellerkunna övervägas.

Konkurrensverkets synpunkt bör kunna tolkas marknadensattsom
speciella karaktär, med köpare och säljare intrâdeshinder tillt samtex
marknaden, kan motivera prissåttningsmodell beaktaräven dessaen som
aspekter.

JÃMFQRErsE FÖRETAGSEKONOMISKA6 MELLAN ocrr
SAMHALLSEKONOMISKA KALKYLER

innebärRRVs uppdrag försvarets kostnader för civilatillhandahållaatt att
sjukvårdstransporterskall belysasutifrån företagsekonomisktett
perspektiv. Eftersom har samhållsintresse ocksåkan dettransportema ett

intressant undersökaeventuella skillnader mellanatt ettvara
företagsekonomisktoch samhällsekonomiskt kalkylera. detIsättett att
följande skall kort presentation över vad det innebär göraatten ges en
samhållsekonomiskkalkyl, lämparnår det sig sådan, ochgöraatt en
vilka kostnaderoch intäkter skiljer företagsekonomiskaochtyper av som
samhâllsekonomiskakalkyler åt.

6.1 samhällsekonomiskt: kalkyler

Samhällsekonomiskakalkyler kan viktigt för främsthjälpmedelettvara
politiker och tjänstemän skall ställning investeringsbesluttill olikatasom

besparingareller i den offentliga sektorn. ofta inteI dessafall räcker
företagsekonomiskakalkyler beslutsunderlageftersom tsom ex
investeringar i järnvägar ävenvägar, och flygplatser effekterfår
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forctagslokaliseringar, i miljön.de boende närhetenoch

för försökaSamhällsekonomiskakalkyler kan även användas att avgöra
kombinationen prisden samhällsekonomisktriktiga och produceradav

effektivtkvantitet produkt. flesta produkter kanDe producerasochav en
prissättas marknadsekonomi. vissa fall vidi I ken s

emellertidmarknadsmisslyckandenfinns skäl i kalkyleringen ävenatt
effekterna.beaktade samhällsekonomiska gällerDetta visst ex om en

miljöföroreningar, vilketverksamhet upphov till är exempel påettger en
k negativ effekt. exempel förekomstAndra är k kollektivaexterns av s

Ävennyttigheter såsomförsvar, rättsväsendeeller förekomstvägar. av
samhällsekonomiskt ineffektivmonopol kan leda till produktion, ien

form lägre produktions volym och högre pris.ettav

samhällsekonomiskbedömning i två situationerEn kan aktuell närvara
det gäller försvaretshelikoptrar för sjuktransporter. förstaDen är när
beslut införskaffande helikoptrama skall frågaDen dåtas.om av som
skall helikoptramabesvaras överhuvudtaget skall köpas i såär ochom
fall hur många. situationen helikoptramaDen andra är när köpta ochär
beslut helikoptrarna utnyttjasskall skall till civilatasom
sjukvårdstransporter. situation den intressantafråganI denna vilketär
pris landstingen skall erbjudas.

6.2 Investeringsbeslut

Eftersom försvaretshelikoptrar för sjukvårdstransporter redan är
införskaffade principiellaskall här endast förasresonemang om
lämpligheten vidmed användasamhällsekonomiskkalkyleringatt
investeringsbeslutet. berörs hur skulle kunnaDessutom sådan utseen

vilka skillnader finns mellan samhällsekonomiskaochsamt som
företagsekonomiskakalkyler.

kalkylDet finns samhällsekomiskantal faktorer talar förett attsom en
inte på några företagsekonomiskavgörandepunkter avviker från en

kkalkyl. Bl har investering i helikoptrar inte karaktär sa en avsamma
sunk cost exempelvis investeringar i järnvägar.ochvägarsom
Helikoptrama har alternativvärde pá det imarknadenochett om
efterhand investeringen felaktig säljauppenbaras kanatt var man
helikoptrama och minska effekten felinvesteringen.därmed av
Övervägandedelen de effekter uppkommer investeringen ärav som av
sådana de bör ha beaktatsi försvarets kalkyler.och landstingensatt

effekter mindreExterna miljöförstöring torde i falldettatsom ex vara
betydelsefulla.

samhällsekonomiskI kalkyl skall värdet den aktuellaen av
helikopterkapacitetenbeaktasbåde försvaretför och sjukvården. Det är

i kvantitativamöjligt värderingsamhällsekonomiskatt göratermer aven
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civila sjukvårdstransporter. Flera olika utredningar har gjorts med ensådaninriktning, vad gäller justäven utnyttjande helikoptrar för civilaav
sjukvårdstransporter. Den största svårighetenligger i värderaatt bästa
möjliga alternativ, vilket både kan utnyttja andraatt transportmedelvara
eller anlita de privata helikopterföretagen.att Värdet måluppfyllelsenav
inom försvaret är sannolikt inte möjlig värdera kvantitativt,att utan manfår nöja sig med kvalitativ bedömning värdet. Enen av
samhällsekonomiskkalkyl redovisar samtliga nyttor uppkommersom som

den aktuella investeringen blir därmed tämligen osäker,av inte minst
därför den kommer saknaatt intäktsmått.att ett gemensamt

Om i kalkyler: förutsätter helikoptrama skall kommaman att till
användning både i försvaret och civilt torde det samhällsekonomiska
värdet bli större än helikoptrama enbart användsinom försvaret.om
Orsaken helikopterkapacitetenär dimensioneradatt är för en
krigssituation och det därför finns kapacitetatt föröver produktion i
fredstid. finnsDet därför samordningsvinstermellan militär och civil
verksamhet. dettaAv följer dock inte med självklarhet investeringenatt

samhällsekonomiskär lönsam.

investeringenOm lönsamär enbart från försvarssynpunkt skall givetvis
investeringar genomföras. Om investeringen inte kan motiveras enkom
från försvarssynpunkt endastmed hänvisning tillutan
sarnordningsvinsterna civilmed verksamhet lägetär annorlunda. Frågan

investeringenssamhällsekonomisk lönsamhetblir dåom i princip
beroendepå hur mycket bättre försvarets produktion civilaav
sjukvårdstransporterblir i jämförelse med de alternativ står till budssom
för landstingen. Om det inte klart kan påvisas försvaret är bättreatt är
det knappast samhällsekonomiskteffektivt genomföra investeringen.att

6.3 Prisättning

FJ samhällsekonomiskkalkyl kan efterupprättas det investeringen haratt
genomförts för på fråganatt vilket pris skall tillämpas förge svar attsom
erhålla samhällsekonomiskeffektiv resursanvändning.en I sådanen
kalkyl beaktasinte investeringskostnadema.

För förstå näratt samhällsekonomiskkalkyl kan tillföraen
beslutsunderlagetför prissättningennågot måste förstå vilkaman
överväganden åtminstonde i teorin, ligger bakom företagssom, ett
prissättning. En aktör på marknadenmåstedels bestämmavilket pris som
denne lägst kan för produkten, dels vilketacceptera pris innebärsom
vinstmaximering.

Det lägsta acceptablapriset för försvaret eller någon aktörannan som
erbjuder sjukvårdstransponer helikoptermed innebär särkostnademaatt
för uppdraget täcks. Dessa.särkostnadertorde kunna rimligses som en
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approximation marginalkostnadema.de långsiktiga Om uppdragetav
innebär aktören måsteavstå frånatt användning helikopternannan av
måsteäven vinsten användningdenna den k altemativkostnadenav s
inkluderas i kalkylen. helikoptrarFör kan den interna användningeninom
försvaret utgöra altemativkostnaden.

Den maximala vinsten uppstår för företag, både harett möjlighetsom att
välja pris och producerad volym, vid den volym där den marginella
intäkten producera ytterligare enhetatt produkten likaärav meden av
den marginella kostnaden för tillhandahålla produkten.att ‘Nix det gäller
civila sjukvårdstransporter upphandlas dessa landstingen. Påav en
sådanmarknad kan inte företaget påverka uppdragetsvolym.
Vinstmaximering innebär i detta fallet erbjuda pris för denatt givnaett
volymen ligger under den närmastekonkurrentens.strax Om flerasom
aktörer lämnar anbud i upphandlingenkan förvänta sig det lägstaattman
priset kommer ligga marginalkostnadennärmare jämförtatt med en
situation med få anbudsgivare, eftersom vinstmarginalema pressasav
konkurrensen.

För kunna beräkna det samhällsekonomisktatt effektiva priset måstemest
den företagsekonomiskakalkylen justeras. måsteDetta göras det finnsom
skål de samhällsekonomiskaintäkternaatt anta och kostnadernaatt
avviker från de är beaktadei företagetskalkyl, dvs i detta falletsom
försvarets kalkyl.

Intäktssidan i försvarets kalkyl består den ersättning landstingenav som
betalar för sjukvårdstransportema. Dessaintäkter frånär en
samhällsekonomiskutgångspunktenbart transferering från offentligen en
aktör till Den samhällsekonomiskanettointäkten värdetären arman. av
snabba skadadeoch sjuka till sjukvårdsinrättningartransporter samtav
värdet snabba sjukvårdspersonaltill olycksplatser,transporterav av
jämfört bästamed alternativa utförasätt värdeDettaatt transporterna.
kan komma till uttryck i landstingensbetalningsvilja. så inte sker,Om
måstekorrigering denna intäktspost i den företagsekonomiskakalkylenav

förgöras erhålla den samhällsekonomiskaintäkten.att

Intäkter normalt inte finns imed försvarets företagsekonomiskasom
kalkyl kan vidare civila uppdrag leder till bättre utbildad militärattvara

jämförtpersonal, med enbart bedriva övningar inom försvaret. Enatt
sådanintäkt kan däremot beaktasi samhällsekonomiskkalkyl.en

Kostnadssidani försvarets kalkyl utgörs särkostnaden civilaför deav
uppdragen. Dessakostnader skall inte bara inkludera kostnader för t ex
tillkommande drivmedel föreller lön obekväm arbetstid, ävenutan
inbegripa altemativkostnaden för helikoptern och piloten. På punktdenna
skiljer sig inte normal företagsekonomiskkalkyl frånen en
samhällsekonomisk.
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kostnadspostEn beaktasi samhällsekonomiskkan kalkyl ärsom en
minskad effektivitet privata helikopterföretag.för minskadeDen
effektiviteten följduppträder de försämrade möjligheternasom en av att
konkurrera på för civilamarknaden sjukvårdstransporter och därmed en
minskad volym fastasprida kostnaderpå.att

Det samhällsekonomiskt effektiva produktionen sker,mest tidigaresom
vidnärnts, pris likaår med den företagsekonomiskaett som

marginalkostnaden,efter justeringareventuella för samhällsekonomiska
intäkter och kostnader inte ibeaktats den företagsekonomiskasom
kalkylen. När det gäller sjukvårdstransporter med helikopter finns vissa
omständigheter detgör enskilt landstingatt gentemot ett kan uppståsom

prisspanndär alla priser inomett är samhällsekonomisktspannet
effektiva. Detta uppstår landstingets betalningsvilja överstigerom
försvarets marginalkostnad för samhällsekonomiskttransportema. går det
inte fastställa priset skall ligga iatt närheten landstingets maximalaom av
betalningsvilja eller i närheten försvarets minimikrav på ersättning.av
Vilket pris väljs inom detta primärtär fördelningsproblemsom ettspann
mellan offentliga aktörer och saknar relevans i samhällsekonomisken
bedömning.

Om betalningsviljan mellan landstingen varierar, och försvaret tillåts
användaolika priser landstingen, skulle ävengentemot en
prisdifferentiering gnmdad på betalningsviljan kunna innebära en
samhällsekonomiskeffektiv prissättning. Under förutsättning att
landstingen villigaär betala sârkostnadenänatt skulle priset kunnamer

till de enskilda landstingensbetalningsvilja. Prisdifferentieringanpassas
detta slag dock inteär invändningsfritt. Det är svårtav t ytterst attex

mäta landstingensbetalningsvilja och rättvisesynpunkt kan detur vara
olämpligt.

Vilket pris försvaret skall för sjukvårdstransportema inteta såledesär
givet. Beaktar därtill försvarets helikoptrar begränsadetillatt årman
antalet blir saken svårareän bedöma. Om landstingensefterfråganatt
överstiger försvarets utbud skulle försvaret, det ettom var
vinstmaximerandeföretag, sälja till de landsting beredda betalaär attsom

Om försvaret har lägremest. särkostnader privata företag,än vilket är ett
rimligt antagande,skulle troligen försvarets helikoptrar ersätta
landstingetsbruk privata helikoptrar. Vissa landsting lägreharav som en
betalningsvilja likväl är beredda betala försvaretsänattmen mer
särkostnad, inte deän privata företagenssârkostnader, skullemen mer
såledesutestängasfrån marknaden.

För öka den totala användningenatt helikoptrar skulleav en
marknadsuppdelning,med utgångspunkt från landstingens betalningsvilja,
kunna ske. privataDe helikopterföretagen lämnar anbud till landstingde

har högst betalningsvilja och försvaret lämnarsom anbud till medde en
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lägre betalningsvilja. sådantförfaringssätt innebärEtt inteatt längreman
betraktar civila sjukvårdstransportema igenomde alltsom en
konkurrensutsatt marknad inslagmarknad medutan reglering.som en av

Beträffande lokaliseringen helikoptrama måste försvarsaspekterävenav
beaktas.Eftersom helikoptrarna införskaffats i första hand för militärt
bruk kan det finnas samhällsekonomiskaskäl försvarskravenskallatt

stationeringen.styra

PRISSÃTTNINGSPRINCIP,7 NUVARANDE
CEPRO-MODELLEN

1993 konsultföretagetFörsvaret CEPRO i uppdragAB utformaattgav en
modell för priskalkylering sjuktiansporttjânster med Hkp ll. Denav
kalkylmodell presenterades CEPRO sjâlvkostnadslcalkyl.ärsom enav

har tillämpatFörsvaret modellen anbudsförfarandenvid de deltagit iman
sedan 1993.hösten

RRVs uppdrag ingårI utreda och analyseranuvarandeatt
prissättningsmodell och föreslå eventuella förändringar densamma.av
Nedan lämnas redogörelseför de huvudsakligaprinciper CEPRO-en som
modellen bygger på. Modellen har också utgjort underlag för att
identifiera och förklara ingårde kostnadsposter i det kalkylexempelsom

redovisarRRV i avsnittsom

7.1 Allmänt

Av CEPRO-modellen framgår omsorgsfullt arbete lagts pånedettatt att
indentiñera och klassificera kostnader enligt ingå ide CEPRO börsom

kalkyl. Kostnadspostema iklassificerade flera olika dimensionerären
beroendepå de fasta eller rörliga, direkta eller indirekta,ärt ex om
civila eller militära Modellen uppbyggd i kalkylprogrammet Excelåretc.
och omfattar k på olika förbundnaantal kalkylark sätt ärett stort s som
med varandra.

konstaterarRRV modellen gjord med ochverkaratt storvara omsorg
med ambition på detaljerad nivå identifiera klassificeraochatten
kostnader. Samtidigt svaghetRRV komplexitetenden äratt storaanser en
i modellen.

Idag sker lcalkyledng vissa igrundvården in platsatt matasgenom en
modellen varefter alla beräkningar sker automatiskt. iResultateterhålls
form kalkylsammandrag plats i modellen.av en annan

harCEPRO upprättat kalkylens allmänna uppbyggnad ochrapporten om
vilka principer och förutsättningar tillämpats. Däremot finnsom som

ingen beskrivning i detalj uppbyggnad, samband,formler kellermer sav
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makron i modellen. krävs ingåendeDet kunskap kalkylprogrammetom
Excel för förstå modellens uppbyggnadatt funktionoch och för kunnaatt
genomföra eventuella förändringar.

RRV det böratt strävan kostnadskalkylanser attvara en såen ges enenkel konstruktion möjligt, dock avkall på innehållet.utan attsom ge
Såväl de upprättar kalkylen de del densom börtarsom som av utan
expertkunskaperkunna värdera kalkylen och dessresultat.

förkalkylEn över verksamhetdär erfarenheteroch kunskaperen ny
saknas utfall kostnaderoch volym måstemed nödvändighetom av i
varierandegrad baseraspå uppskattningaroch antaganden.Den osäkerhet

kalkylen naturliga skäl därmed behäftadärsom med kan inteav
kompenserasmed större vid beräkning och klassificeringomsorg av
kända kostnadsposter.Härtill kommer CEPRO-modellen byggeratt på
vissa förutsättningar och antaganden inte förär handen.som

I avsnitten 7.2-7.5 nedanredogörs för de förutsättningar modellensom
bygger på. I avsnitt 7.6 sammanfattasRRVs kommentarer till modellen.

7.2 Förutsättningar och antaganden i modellen

CEPRO-modellenbygger bl på ambulansverksamhetenatt betraktasa som
den utgjorde nystartad verksamhet iom självständigt företag.en ett

Anskaffandet fem Hkp ll liksom upprättande fyraav av nya
ambulansstationer projektett skilt från den militäraseparatsessom
verksamheteni övrigt. Projektet skall i sin helhet ñnansierasav
ambulansverksamheten.

Samtliga projektstartkostnader, även historiska, ingår därmed i den
beräknadesjâlvkostrtaden.Exempel på sådanakostnaderär
grundutbildning piloter på helikoptertypen, resekostnaderav im m
sambandmed anskaffningen, projektledning kostnadenförsamt
framtagandet själva CEPRO-modellen.av

Ett antagandeannat är fyra de fem införskaffadeatt helikoptrama skallav
användasi löpandeverksamhet medanden femte skall finnas till
förfogande backup-helikopter och utbildningsverktyg.som Eftersom den

ingåendei hela projektet fördelas vissasessom kostnaderna förävenav
denna helikopter de övriga vid priskalkyleringen.ut

Modellen utgår från projektlivslängd på tio år. Efter tio år skallen
helikoptrama säljasoch de beräknasdå ha restvärde utgörande 13ett av
anskaffningsvärdet.Samtliga kostnaderfrån projektstart till slutet av
tioårsperioden har nuvärdeberäknatstill nutidpunkt. Denen gemensam
totala projektkostnadeninklusive driftskostnader har därefter periodiserats

tio årendeöver med annuitetsberäkning årskostnaden.en gettsom
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7.3 Sambrulsvinster

Besättningeni helikoptrama iutgörs huvudsak militär personal. Denav
bemannasockså under landstingsanställdtransporter medicinskav
personal. För militära helikopterpiloter skall kunnaatt upprätthålla sin
kompetenskrävs de genomför visst antal flygtimmaratt ett år. Detper
antal timmar krävs varierar beroendepå helikoptertyp och tidigaresom
kompetenshos piloten.

De flygtimmar åtgår vid civila helikoptertransporter kansom
tillgodoräknas för uppnå nödvändigt antal flygtimmaratt för piloterna.

civilaOm utfördes måsteförsvarettransporter ändå genomföra samma
antal flygtimmar till ungefär kostnad. Därför kalkylerar isamma man
CEPRO—modellenmed k sambruksvinster för dens nyttagemensamma
för försvaret och beställaren härigenom uppkommer.som

kostnaderDe berörs sambmksvinster ilygtidsberoendeär rörligasom av
kostnader avskrivningar. Av dessakostnader belastassamt kalkylen med
endast50 %. Valet 5050—delning kostnademahar gjorts medav en av
hänvisning till denna fördelning vanlig vidatt är k joint-venture-sam-s
arbetenpå andra områden, när rättvisande fördelningsgmnd ären mer
svår identifiera.att

Enligt räkna isättet CEPRO-modellenatt medför detta en
kostnadsminskningvid priskalkylering med cirka miljoner, kronorår,
dvs med antagande 400 flygtimmar,ett kronortimme. Totalom ca
självkostnad i CEPROs kalkylexempel uppgår till miljoner,ca
kronorår. Delningen sambruksvinster innebär därmedav en
kostnadsreduktionmed drygt 20%.

7.4 Fördelning indirekta kostnaderav

Fördelning indirekta kostnader för ekonomifunktion,tav ex
personalavdelning, teknisk chef utifrångörs antagandet fyraetc om
samtidigt fungerandeambulansstationer.Kostnaderna fördelas i modellen

med belopp för alla helikoptrarut tillsammans.ett gemensamt Detta
belopp fördelas sedani sin mellan enslcildade helikoptrama beroendetur
på under hur mångaflygtimmar enskild helikopter ianvändsen
förhållande till det totala antalet flygtimmar för samtliga helikoptrar.

Denna konstruktion innebär fasta kostnaderi viss månatt gemensamma
blir ilygtidsberoende. modellenNär användsidag i anbudsförfarandeett

endast helikopter måste beräknat fiktivt antalsom ettavser en
flygtimmar för övriga helikoptrar i modellen helaför intetreanges att
kostnadsbeloppetskall belastaden helikopter kalkylensom avser.
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7.5 Kalkylmässiga poster

Vissa kostnader förekommer hos civilt helikopterföretagett finnssom
inte för försvaret. vissaFör sådanakostnader finns i CEPRO-modellen
uppskattadekostnaderinlagda.

Framförallt gäller detta kostnaderför försäkringar. I modellen finns en
kostnadspostbenämnd haverireserv, kronor, vilket avses

militär försäkringskostnadförmotsvara helikoptern. Beloppeten
understiger den kostnad skulle uppkomma helikopternsom om var
försäkrad på sätt civil helikopter. årligaDensamma som en
försäkringspremien för civil helikopter beräknasutgöra 4 %en ca av
helikopterns anskaffningsvärde.

Försvaret har heller ingen kostnad för försäkring skadapå tredjeav
man. Sådanaeventuella skador ersättsenligt särskilda regler. I CEPRO-
modellen finns kronor inlagt beräknadkalkylmässigsom en
kostnad. Beloppet siggrundar på uppgifter från försäkringsbolag vadom

sådan försäkring skulle kunna kosta.en

försvaretFör existerar inget vinstkrav. I CEPRO-modellen har tillämpats
avkastningskrav 5 % vilketett bedömd realmotsvaraanges en

statslâneränta.Statensavkastningsräntaför budgetåret 199394 uppgick
till 11,75 %. budgetåretFör 199495 den lOär %.

7.6 Sammanfattning RRVs övervägandenav

RRV konstaterar CEPRO-modellen verkar gjordatt med storvara omsorg
och med ambition på detaljerad nivå identifieraatt kostnader. RRVen

dock samtidigt modellens komplexitet kanatt svaghetanser stora vara en
eftersom dessinnehåll och funktioner svåraär förstå försvåraratt samt
genomförandet förändringar. Enligt RRVs uppfattning bör detav envara
strävan kostnadskalkyl såatt enkel konstruktion möjligt,en gesen som

avkall görs innehållet.utan att

8 KOSTNADSKALKYL

förstaDet de huvudaltemativtre RRVs innebäruppdrag omfattarav som
redovisa generella principeratt för prissättning. alternativetDet andra

innebär identifiera vilka kostnaderatt särkostnaderutgör för densom
civila användningen helikoptrama.av

följandeI avsnitt redovisasoch kommenteras kalkyleringmodell fören
och prissättning.
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8.1 Allmänt

prissättning tjänster i allmänhet upprättandetVid är av enav
prissättningsnivåValetkostnadskalkyl det första grundasoftasteget. av

i detsjälvkostnadskalkyl olika förutsättningar enskildapå falletmenen
konkurrenssituationen kanledig kapacitet, motiverat avstegm m,som ex

självkostnadsprissâttrting. avsnitt 9 ochfrån I kommenteraspresenterasen
alternativa prissättningsprinciper.

prissättningsprinciperredovisningutgångspunktför harSom en av en
beräkning självkostnadkalkylmodell för upprättats exempel.somav

Bilaga Zzlutgörredovisasi bilagorna 1-2:5. sammandragDenna ett av
2:2-2:5 specifikationer till huvudpostemakalkylen medanbilagoma utgör

i sammandraget.

viktigt de belopp ñnns angivna för olikaunderstrykaDet är attatt som
Siffemiaterialeti kalkylmodellen endast exempel.kostnadsposter utgör är

och kani huvudsak hämtat från tidigare upprättadekalkyler endastge en
storleksordningen på kostnader förutsättningarnauppfattning närom

Förutsättningarnaliknar de gällde kalkyler upprättades.dessanärsom
påvariera beroende karaktärenoch därmed kostnadema, kan mycket av

stationering anspärmingstider.varje enskilt ochuppdrag vad gäller t ex

redovisas kostnader, eller delarkolumn i kalkylexemplet deI aven egen
lör civil verksamhet.kostnader, särkostnaderutgörsom

med sig på genomgångVilka kostnadsposter tagits grundar en avsom
MajorFörsvarsmakten, representerad MatsCEPRO-modellen med av

Åström, vissa medtagnaArméns Flygeentmm i Boden. För
intehar inget belopp kostnader ärkostnadsposter Det ärangetts. som

markeringtagits medaktuella i alla situationer ändå har avsom enmen
kostnaderfinns ocksåde kan förekomma. varjeFör postatt enavgrupp

Övrigt angiven för ytterligare kostnadsslag kanmarkeraatt som
förekomma i verklig kalkylsituation.en

avsnitt 8.3avsnitt 8.2 nedankommenteras särkosmadsbegreppet.II
kalkylexempelenligt principer ärredovisas vilka allmänna RRVssom

väsentligareavsnitt 8.4 särskilt några deI kommenterasupprättat. av
ochbeträffande vissa principerkostnadspostema.RRVs överväganden

avsnitt 8.5.kostnadspostersammanfattasi -

8.2 särkostnader

för kostnadersärkostnader definieras sådanaverksamhet kan somen som
läggsrespektive respektivetillkommer bortfaller verksamheteninledsom

dvsmånga fall också till kostnader,del rörliganed. I är särkostnader stor
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kostnader först i och med produktionuppkommer att ensom av varor
eller tjänster beroende volymen.inleds och år av

Civil i försvarets regihelikopterverksamhet kännetecknasbl idenatta av
huvudsak med utrustning och personal ingår isker den ordinariesom
försvarsorganisationen.Kostnaderna för dessafinns vilkenoavsett
verksamhet bedrivs oberoende civiloch ârsom av om

till inte.helikopterverksamhetkommer stånd eller Endast kostnader som
tillkommer direkt följd civil verksamhet inleds kanattsom en av
betraktas sârkostnader.som

8.4 vissal där kostnadsposter redovisas iavsnitt kommenteras,
förekommande fall vilka kostnader särkostnaderutgör för civilsom
verksamhet.

8.3 principerAllmänna för kalkylexemplet

Nedan följer redogörelse för principerde och förutsättningaren som
ligger till förgrund RRVs kalkylexempel. framgår iHärav också
förekommande fall, skillnader jämfört med CEPRO-modellen.

ochStart- projelakostnader

Beträffande alla verksamheter finansierasskall avgifter måstemedsom
övervägande i vilken omfattninggöras kostnader uppkommerett av som

före verksamhetens prissättningslcalkyl.bör ingå istart, en

Sjuktransporthelikoptrama har anskaffats med hänvisning till 1987 års
försvarsbeslut. beslutet framgår motivetAv till anskaffningen Hkpatt av
11 sjuktransportkapaciteten helikoptermed borde förökasatt attvar
tillgodose ibehoven krig.

På grund härav kostnader i upphandlingenRRV sambandmedattanser
helikoptrarna liksom andra startkostnader för installation ellertav ex

utbildning, för utrustning skick,sätta och besättning i funktionelltatt
bör beaktasvid civil önskemåleteventuell användning. uttaladeDet atten
helikoptrama skulleäven kunna användasför civila Sjuktransporter
föranleder ingen bedömning.annan

Vissa historiska kostnader har uppkommit direkt denföljdsom en av
eventuella civila användningen. Detta gäller lönen tillt ex
reservofficerare kanske inte användningskulle ha anställts civilsom om
från början varit utesluten. Så också fallet förär med kostnaden
framtagande CEPRO-modellen.av

investeringenSedan genomfördes försvaret inledahar inteännu kunna
civilnågon verksamhet. möjlighetförsta till förstEn uppdrag föreligger
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under 1995 enligt redogörelsen idå avsnitt 4 vunnit anbudstävlanman en
i Västerbottenslän.

För civilt företag skulle motsvarandesituation föranlettha förlusterett
framtvingat eller omläggningned- verksamheten.Ensom en av

omläggning verksamheten,eller förändring efterfråganav en av som
innebär börjauppdrag kan erhållas, skulle innebära förutsättningaratt nya
för kalkylering prissättning.och

prissättning påEn med krav historiska förluster skall täckas priset,att av
Återhämtningskulle sannolikt ickeinnebära konkurrenskraftiga priser. av

förluster oftastkan endastske indirekt och på längre sikt, det kravgenom
på avkastning civilt företag normalt ställer.ettsom

Den tidpunkt de förutsättningarnanär gäller därförkan sägasmo nya
noll-tidpunkt. kostnaderutgöra Endast uppkommeren ny som o m

denna tidpunkt med vid kostnadskalkylering underlag förtas en som
prissättning.

skillnadEn försvaret civiltmellan och företag i detta avseendeärett att
försvaret inte har möjlighet lägga ner Såverksamheten.attsamma
länge helikoptrama nödvändiga försvarssynpunkt måstede hållasanses ur
i drift utbildningoch löpande genomföras. Försvaret har heller inte

möjlighet civilt företag lägga verksamhetentillett attsamma som om
andra intäktsbringande uppdrag. innebär löpande kostnaderDetta att
hänförliga till ll ofrånkomligenHkp uppkommer och ackumuleras.

På grund det sagda kostnadskalkyl idagRRV attav ovan anser en som
upprättas underlag för prissättning försvarets helikoptrar, endastsom av
bör sådanakostnader uppkommer först civilnäruppta som o m
verksamhet faktiskt bedrivs. förutsättningarna förI RRVs uppdrag har en

IO-årsperiodEn med den 1 januari 1995 den periodstart angetts som
under vilken försvaret idag räknar med bedrivaatt
helikopterverksamheten. Därför betraktas tidpunktdenna k noll-som s
tidpunkt i kalkylexempel.RRVs

Vid utvecklingeventuell innebär uppdrag inte helleratten som
fortsättningsvis kan erhållas, måste den nolltidpunkten fortlöpandeks
övervägas och flyttaseventuellt fram.

Sambmksvimter

inteRRV i självkostnadskalkyl bör reducerakostnadenattanser man en
med k sambruksvinster. sjâlvkostnadskalkyl börI de kostnaders en som

iförekommer verksamhet med, även motsvarandekostnadertasen om
del ändåtill viss ställningstagandetskulle uppkommit. dock inteär
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tillgodoräkna flygtidsjälvklart. den bekostasMöjligheten att som av
sjukvårdshuvudmännen militär utbildningstid är realitet.även som en

prissättningtidigare dock medSom påpekatskan frånavstegen
9.2 kommenterassjålvkosmadstäckning avsnittövervägas. I en
sambruksvinster.prissättningsprincip hänsyn till ktarsom s

Möjligheten utnyttja civila flygtiden militärtden även påverkar dockatt
vad bör betraktas särkostnaderför civil verksamhet. Dettasom som

Övrigai avsnitt rubriken rörligaberörs 8.4 under kostnader.

Specifila militära kostnader

inte sådanutrustning anskaffatsRRV uteslutande för denattanser som
militära användningen intehelikoptern, och behövligår för civilsomav
verksamhet, bör ingå vid priskalkylering civila tjänster. Detsammaav
gäller eventuella löpande kostnader uppkommer enbart följdsom som en

helikoptems militära funktion. avsnittet GrundinvesteringAv nedanav
och bilaga 3 framgår anskaffningskostnadenden del harattav av som
sådankaraktär dock marginell i förhållande till investeringen.är hela

Reservhelikopter

I CEPRO-modellen femteantagande helikoptergörs ett om en som reserv
för de fyra i drift. Vissa kostnaderna för dennaantassom som vara av
helikopter fördelas på övriga fyra.deut

RRVs kalkylexempel ñnns ingaI särskilda kostnader för reservhelikopter
medtagna.Löpande driftskostnader förutsätts desammaävenvara om
vissa uppdrag skulle utföras insatt reservhelikopter på grundav en av
oförutseddadriftsavbrott. Iden mån tillkommande merkostnader för
insats reservhelikopter kan förutsesoch beräknasbör dock sådanaav en
kostnaderingå i kalkylen.

Om det redan i förutsättningarna för ordinarieuppdrag framgår denett att
helikoptern under vissa perioder skall och användaspåersättas sätt,annat
bör alla kända, tillkommande försärkostnader insats av en
reservhelikopter ingå i kalkylen.

Endast i det fall där helikopter anskaffassärskilt för utgöraatten en
i ambulansverksamheten,och hålls för dettareserveraduteslutandereserv

ändamål, bör alla kostnader för helikoptern fördelas på eller deden
helikoptrar ingår i verksamheten.som

Kalkylmâssigakostnader

Kalkylen baseras de faktiska kostnader föreligger för försvaretsom
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och kunnat identifieras. finns inga tilläggDet för kalkylmässigarentsom
kostnadsposter efterliknaför kostnadsbildenhos civiltatt företagett som
bedriver verksamhet,motsvarande i den mån sådanaskillnader
förekommer.

sådanEn kostnadspost den förär kostnad försäkring civila företagsom
har, inte försvaret. Utifrån anskaffningsvärdetför Hkp ll skullemen en
motsvarandesådankostnad för försvaret kunna uppgå till mellan

miljon kronor.‘-,

Avkasmingskrav

ingårSom inämnts CEPRO-modellen kalkylmâssigt avkastningskravett
enlighetmed 5 %. I med föregående stycke kalkylmässigakostnaderom

ingår ingen sådan i kalkylexempel.RRVspost

8.4 Kommentarer till vissa kostnadsposter

Nedan kommenterasnågra de väsentligarekostnadspostemai kalkylen.av

Underhållskøstnader

underhållskostnademaAv utgörs avtaladårlig kostnadmerparten av en
tillerläggs leverantören for löpande underhåll. Avtalet årsom gemensamt

för samtliga fem Hkp ll och påbaserat årlig flygtidär minsten om
680l timmar för de fem tillsammans.helikoptrama

Utifrån beräknadedenna flygtid debiterasden årliga kostnadenmed ett
fast belopp successivtjusteras uppåt på grund kostnadsökningar.som av
Beloppet måste erläggas den beräknadeäven flygtiden inte uppnås.om
Till viss gräns påverkas inte heller beloppet den faktiska flygtidenen om
överstiger 6801 timmar under år. Om flygtiden 20 000överstigerett
timmar tioårsperiodunder anskaffningstidpunktenfrån utgårräknat,en
dock tilläggsdebitering.en

Med denna konstruktion underhållsavtalet kostnadenutgör den årligaav
fast kostnad för de fem helikoptrama tillsammans. totaladenFörsten om

20 000 timmar tio årunder översla-ids,tillkommer rörligramen om en
del. kan dockDetta inte avläsaspå sikt. Frågan dockkort uppkommer

underhållskostnadenskall betraktas vidhelt eller delvis rörligom som
kalkylering avseende enskild helikopter.en

RRV så underhållskostnadendelatt storanser en motsvararav ensom
femtedel l 680 timmarår, 336 timmar,dvs bör fastbetraktasav som

Timkostnadenkostnad. fastställs till total årskostnaddividerat med
680 timmar.l l den mån beräknat antal timmar i överstigerkalkylen

336 timmar behandlasöverskjutande del rörlig kostnad. Dennasom
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ocksåöverskjutandedel bör särkostnadför civil användningsessom en
helikoptern.av

timkostnad för underhåll tillämpats i kalkylexemplet,Det som
kronor, från 1993 måstevid varje“ hösten och kalkyltilliälleär

till vad beräknas genomsnittligakan utgöra den kostnadenanpassas som
kalkylperioden.under

Övriga rörliga kostnader

Rörliga ikostnader små förhållande till totalaär kostnader. Utöver den
rörliga delen underhållskostnadenenligt de tillutgörs störstaav ovan
delen drivmedel. kostnader på miljonerAv totala ‘,‘ kronor iav ca
kalkylexemplet knappt 10 % rörliga kostnader.utgörs av

Vad gäller frågan de rörliga kostnadernaockså skall utgöraom anses
särkostnader RRV hänsyn bör till det faktum genomfördatt tas attanser
flygtid kan utnyttjas militär utbildningstid.även Hur lång årligsom
utbildningstid krävs militärt varierar beroendebl på pilotemassom a
erfarenhet.

rörliga kostnaderDe uppkommer under den tlygtid motsvararsom som
det militära utbildningsbehovetbör betraktas sårkostnadersom
eftersom motsvarandekostnader skulle uppkomma piloternaäven om var
i normal militär tjänst. lcalkylexempletI har antagandeortsett om
350 militära utbildningstimmar.

Val stationer-ingav

kalkylmodell finnsI RRVs kostnadsposter aktuella endastårupptaget som
helikopternnär stationeras existerandemilitär basering.ort utanen

Exempel sådanakostnader kontorshyra, hangarhyraär samt
traktamentenoch reskostnaderför personalen. På vissa i landetorter
finns beñntliga militära anläggningar kan stationeringsplatsutgörasom
för helikoptern tillkommande tekniska, administrativa eller andrautan
kostnader. Separatakalkylmodeller för interespektive situation dockär
nödvändigt.

lönekostnaderBemanning,

Hkp ll kommer under flygning bemannas dubbla2 piloter. Denatt av
bemanningen främstmotiveras säkerhetsskäl. antal piloterDet totalaav

krävs för varje uppdrag fyra ellerär beroende vilkensom sex
anspånningstid iavtalas det enskilda fallet. innebärEtt avtalsom ensom

anspänningstidkort under del dygnet piloter.kräverstoren av sex
piloterna ingårUtöver eller två teknikeräven i bemanningen.en
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personal finns utbildad tillgängligHuvuddelen ochden försomav
fastbemanning Hkp ll utgörs anställd militär personal. De ingår iavav

försvarets organisation och deras intenormala anställning är beroendeav
civila utföras.uppdrag kommer Härutöver finns tvåattom

reservofñcerare anställts enbart med tanke på eventuell civilsom en
användning helikoptrama.av

den fast militäraFör anställda personalenkommer arbetsschemaett att
tillämpas innebär fjärdepersonalen frikopplasvecka frånatt densom var
civila verksamheten för fullgöra militär tjänstgöring på sinaatt respektive
förband. Skälet dessaär upprätthåller funktioner i denatt personer
militära försvarsorganisationenoch deras kompetens och möjligheter att
fullgöra sina uppgifter i funktionerdessa måste bibehållas. I kalkylen har
därför 75 % lönekostnademaför sådanpersonal tagits med delav som en

självkostnaden.av

Iden mån någon reservofñcerama ingår i bemanningeni uppdragettav
ingår hela deras lönekostnad och särkostnadförutgör uppdraget.en

Kostnader beror pd anspänningstidsom

påKravet anspänningstidpåverkar ochlöne- personalkostnadema.
Anspärmingstiden avgörande för mångaär hur piloterpersoner,
respektive tekniker, måste tillknytas visst uppdrag för uppnåett attsom
heltäckandearbetsscheman.Anspänningstiden påverkar också såväl
storlek volym den jourersättning betalasut.som av som

Försäkring

Som kalkylexemplet enbart kostnader faktisktnämnts upptar som
föreligger för försvaret. finnsDärför inga belopp angivna under
rubrikerna för försäkringar i kalkylmodellen. sådan skallEn kostnad dock
ingå i den mån den förekommer, och utgör särkostnad den orsakasen om

civiladen användningen.av

indirekta fasta kostnader

En andel kostnadernapå centrala avdelningar och staber belastabörav
civiladen helikopterverksamhetenoch skall ingå i självkostnaden.De

finns i kalkylexemplet detta slagär de kostnaderposter upptagnasom av
kunnat identifieras i tillunderlagen CEPRO-modellen. ärBeloppensom

frånhämtade underlag.samma

Fördelningen sådanakostnader skebör med lämpligaav
fördelningsnycklar faktiskautifrån den omfattningen civiladenav
verksamhetenoch inte idag utifrån fyratänkt situation medsom en
arnbulansstationeri funktion. Exempel på fördelningsnycklar kan van
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personalavdelningens tidkostnader, nedlagd förantal anställda för den
chefentekniske etc.

Gnmdinvextering

användsi kalkylexemplet baserasanskaffningsvärden påDe som en
anskaffningskosmader försvaretspecifikation upprättats densom avav

bilaga specifikationenbifogas Imaj 1993. Specifikationen27 som
grundutförandei sitt Grundplattfonnsjälva helikopternbenämns som

uppgår tillför denna drygt miljoneranskaffningskosmadenoch
medicinskteknisk utrustning uppgåendeHärtill kommer och tillkronor.

anskaffningskostnadenmiljoner totala uppgårkronor. Dencirka ,‘
miljoner lcronor.därmed till cirka

miljoner specifikt militärutrustning , utgöratillkommandeAv angesca
anskaffats förutrustning utrustning specifikt eventuell civilmedan som

uppgår till ‘,‘ miljoner kronor. Resterandedelverksamhet drygt av
dvs det utrustning anskaffatsutrustningen ärär somgemensam,

oberoende användning.av

restvärdeAvskrivning,

avskrivningskostnadenifrågasättashuruvida för helikopternkan ävenDet
intekalkylmässig kostnad för försvaret därmedbetraktasbör somsom en

Kostnaden ingen utgift ochingå i självkostnadskalkyl.skall motsvararen
anslagsmedelinnebärfinansieringen anskaffningen med attav

direktavslcrivits.investeringen i Försvarsmaktensredovisning har Någon
årlig såledesinte i resultaträkningen.avskrivningskosmadförekommer

värdeminskning användning innebärdock denRRV att geranser som en
avskrivningskostnadema specifik karaktär awiker från dent exen som
kalkylmässiga försäkringskostnad tidigare denberörts. Utöversom

helikoptern tillkommervärdeminskning beror enbart blir äldreattsom
medför.värdeminskningen slitage utfördagrund det transporterav

därför bedömningen avskrivningar ingå iden börRRV gör att en
följdVärdeminskningensjälvkostnadskalkyl. inträffar löpandeoch som en
reellanvändningeni militära eller civila uppdrag. Därför denutgör enav

fall inte i resultaträkningen.kostnad den i detta framkommeräven om
Orsaken härtill får redovisningsteknisk vilketsnarast artansesvara av
inte fallet med kalkylmässiga kostnader för övrigt.är rent

försvarsbeslutFörhållandet det enligt 1987 års krigsorganisationensäratt
motiverat anskaffningen Hkp ll väcker också frågankrav sorn av

huruvida avskrivning detta skälkostnaderför helt eller delvis skallav
i beräkning självkostnadenför civil användning.undantas RRVen av

dock perioder helikoptern faktisktunder för civiltde användsattanser
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specifikt militäradenvad gäller delen,avskrivningen,bruk bör hela utom
användning.civilförsjälvkostnadendelsessom en av

Hkp ll kommerharuppdragRRVs angettsattförutsättning iSom atten
marknadspriser.gällandetill dåanvändningförsäljas efter tio års

därmed den värdeminskningkalkylexempletAvskrivningen i motsvarar
sin beroendeitioårsperioden. är vilketDenna turinträffar under avsom

tioefter år.habedömaskanhelikopternmarknadspris som

marknadsvärdebedömtsframtidasådantLCEPRO-modellen har ett
anskaffningsvärde.Denna bedömningtredjedel helikoptemsutgöra en av

förprisutvecklingen motsvarandeundersökningsiggrundar aven
tredjedelkvarharhelikopternhelikoptrar.begagnade Att en av

ekonomisk livslängd på 15årefter tioanskaffningsvärdet motsvarar en
vidtillämpats beräkninglivslängddennakalkylexempel harår. I RRVs av

prissättningskalkyl upprättasbörvarje tillfälleVidavskrivningama. en
för avskrivning,kostnadendärmedochmarknadsvärdet,framtidadet

riktningen.i enderakorrigerasnödvändigtochomprövas om

respektive flygteknisk,medicinskutrustning,helikoptemsVad beträffar
på sådantoch sättunderhållas ersättaskontinuerligt attförutsätts denna

Löpande kostnader förupprätthålls.prestandaursprungligahelikoptems
kostnader.fastaunderhåll ingår i kalkylensådant som

militärtför bruk,uteslutandeanskaffatsutrustningendelDen casomav
Avskrivningavskrivningsunderlaget.iingårmiljoner kronor,,‘ av

användning,för civilspecifiktanskaffatsanskaffningendelden casomav
verksamheten.civilaför densârkostnadmiljoner kronor, utgör‘, en

cernfieringCivil

blHkp llanvändningcivilhuruvidaFrågan har aktualiserats aaven
enligtcertifieringregistrering ochkrävaEU-regler, kommergrund attav

kostnadernaför dettabörställassådanakravluftfartsregler. Skullecivila
särkostnadskalkylen.ochbåde i självkostnads-beaktas

övervägandenRRVsSammanfattning8.5 av

försvaretsllHkp äranskaffningmotivet tillprimäraEftersom det av
ellerstartkostnaderinte RRVtransportkapacitetbehov attanserav

kostnadskalkyliskall ingåupphandlingeni sambandmedkostnader en
civil verksamhet.för

för övrigtkostnaderhistoriskainte hellerRRV att somanser
ingåskallkunnat erhållas,inteuppdragperiod dåackumulerats under en

prissättningskalkyl.i en



Enligt sambruksvinsterRRV bör inte reducerak kostnaderna is en
självkostnadskalkyl. direktaSamtliga kostnader förekommer isom en
verksamhet bör med.tas

inteRRV utrustning anskaffats uteslutandeföratt den militäraanser som
användningen helikoptern, inteoch behövlig förär civilav som
verksamhet, ingåbör vid priskalkylering civila tjänster. Detsammaav
gäller andra kostnader uppkommer påenbart grund helikoptemssom av
militära funktion.

enlighet gällandeI med principer för prissättning statlig verksamhetav
RRVs kalkylcxempel endast faktiska kostnader.upptar Tillägg intehar

gjorts för kalkylmässiga kostnadsposterför efterliknarent att
kostnadsbilden hos civilt företag.ett

RRV behandlar i kalkylexemplet den del den timbaseradeav
underhällskosmaden fastaden årliga avgiften,motsvarassom av som en
fast kostnad.

RRV rörligade kostnader uppkommeratt under sådan flygtidanser som
kan tillgodoräknas militär utbildning, betraktaärsom attsom som

särkostnaderför civil verksamhet.

RRV avskrivningar skall finnas med i självkosmadskalkylattanser en
de kan betraktatrots kalkylmässiga.att att värdeminskningDenvara som

militär eller civil verksamhet föranleder, kostnadutgörsom en som
löpande uppkommer även den i det här fallet inte förekommerom som en
kostnadsposti resultaträkningen.

PRISSKTININGSPRINCIPER9 ALTERNATIVA

I RRVs uppdrag ingår redovisa alternativa prissättningsprinciper.att Som
tidigare påpekats utgör upprättandet kostnadskalkyl vidförsta stegetav en
prissättningen tjänst. Inför prisbeslutet kan därefter övervägandeav en
ske på grund särskilda omständigheterbör avvika från fullav om man av
kostnadstäclcningi enderariktningen.

9.1 Allmänt

följandeI avsnitt redovisning tänkbaraprissättningsprinciperges en av
och vilka överväganden kan göras de aktualiseras. principerDesom om

beskrivs i vissaär fall allmänna principer ioch vissa fall principersom
baseraspå förutsättningarna i härdet speciella fallet. I RRVssom

ingåruppdrag inte ställning till vilken prissättningsprincipatt ta börsom
tillämpas.

förutsättningarDe och överväganden görs vid prissättningsbeslutettsom
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statlig myndighetavseendenmellanskiljer sig i olika och civiltetten
vinstmaximeringföretag. företag normalt eftersträvarcivilaMedan är det

tillämpaför nomtalt inte tillåtetmyndighet tvärtom prisatt etten som
överstiger självkostnaden. prisfaktiska högre skulleden Ett indirekt
innebära beskattning. konstitutionella grunden förDen distinktionenen
mellan respektivevad betrakta skatt avgiftär återfinns iattsom som
förarbetena propositionen till regeringsforrnen.och Beslut skatter kanom
enligt grundlagen endast fattas riksdagen.av

kapitel 3 framgick för statlig avgiftsbelagd verksamhetAv gälleratt
prissättning fullnormalt skall ske så kostnadstäckrtingnås.att att

Regeringen kan dock i regleringsbrev eller på beslutasättannat ettom
ekonomiskt mål för sådantverksamheten.Ett beslut blirannat

för tjänsten.bestämmande det pris åsätts eller Motiven till attsom varan
avvika från full kostnadstäckningkan politisk ellervara av
samhällsekonmisk vilket självfallet också skillnadutgör inatur, en
förutsättningarna privat respektiveför statlig verksamhet.

kostnadsbilden kan awika företagAtt dessutom mellan och myndigheter
i viss ihar mån redan berörts kapitel förhållande7 och Detta kan

väcka frågor Hithörandeberör konkurrenssituationen. frågorsom
utvecklas i ll.kapitelnärmare

övrigt vad gäller konkurrensaspektervid val prissättningFör av
i prissâttningsmodellkonstaterades avsnitt 3.2 försvarets nuvarandeatt

inte strider Övergångtillkonkurrenslagensförbudsbestämmelser.Enmot
prissättningsmodell leder till pris klart understigeretten annan somsom

det underställsnuvarande, kan dock motivera sådanmodellatt en
Konkurrensverkets prövning. under förutsättning det lägre prisetDetta att
inte år resultat beslut riksdagen.ett ettav av

finns ytterligareUtöver lagensbestämmelser konkurrensaspekter merav
principiell civilaSåväl företrädare för denKonkurrensverketnatur. som
branschen i olikahar sammanhangframfört sådansynpunkter. Dessa
återgavs i kapitel

följande iavsnitt prissättningsprinciper prissättningenI behandlasom
huvudsak tillämpningföretagsekonomisktperspektiv och medettur
tjänsten helikoptertransporter. ochKonkurrensaspekter verksamheten
prissättningen redovisas i kapitel ll.separat

9.2 Självkostnadsprissättning

det ekonomiska kostnadstäckningmålet för fullNär verksamhetären
skall självkostnaden lång någravid normalvolym täckaspå sikt, pådvs

sikt. På kortare förekomma.års sikt kan avvikelser
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Prissättningen på faktiskabaseras kalkyl alla kostnaderdären som
verksamhetenmedför skall ingå. kalkylen ingår endast kostnaderI som

utgifter hos myndigheten. Kalkylmässiga kostnadermotsvaras inteav tas
med. heller något påslag för vinstInte görs eller motsvarande.Om det i
verksamhetenanvändstillgångar finansierats med räntebärandelånsom
eller avkastningspliktigt kapital skall dock räntekostnadenrespektive
avkastningskravetmedräknas.

Om kravet full kostnadstäckninggäller bör prissättning ske utifrån en
självkostnadskalkyl redovisadesdet slag i kapitelsomav

Santbmksvinster

avsnittetAv 8.3 framgick enligt uppfattningRRVs bör inte katt s
sambmksvinster reducera kostnadernavid upprättandetav en
självkostnadskalkyl. fråga dessaEn är kan motivera ett avstegannan om
från självkostnadsprissättning.

Uppkomsten fårk sambruksvinster realitet. Dessutomav s ansesvara en
försvaret den utbildning erhålls under genomförandeattanser som av

verkliga ambulansuppdrag högre kvalitéär på grund de realistiskaav av
förutsättningarna.

CEPRO-modellenI reducerasrörliga kostnader avskrivningar medsamt
hälften med hänvisning till sambruksfördelama. Om reducerat pris på
grund sambruksfördelarkommer övervägas RRV denattav attanser

omfattar samtliga kostnader intenyttan utgörgemensamma som
försärkosmadcr civil verksamhet. självkostnadsprisEtt fastställssom

enligt CEPRO-modellensprincip 5050-delning skulle därmed beståom
särkostnaden hälften övriga kostnader.samtav av

medPrissättning reduceradeavskrivningskostnader

Förhållandet Hkp anskaffatsll primärt militära skäl,att oavsettav om
civil verksamhet tillkommer ståndeller inte, kan aktualisera frågan om

lägre pris endast del avskiivningskostnadenett belastarattgenom en av
den civila verksamheten.

Motivet till sådanreduktion skulle civiladen verksamhetenatten vara
inte någonorsakat anskaffningskostnad specifiktvadän denmer avser
civila utrustningen. Mot sådant talar tjänsten inteett attresonemang
skulle kunna erbjudas inte anskaffningen gjorts.om

Vid sådanprissättning skulle svårighet vilkamedavgöraen atten vara
avskrivningenandelar skall belastaden militära respektive civila

verksamheten.Den tänkbara reduktionenstörsta skulle innebära att
samtliga avskrivningar specifiktde civila frånrälcnaspriset.utom
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andra alternativ hälftendelning kostnadenEtt är med hänvisning tillen av
motiverade sådandelning de ksammaresonemangsom en av s

sambruksvinstema.

hänvisning till hur 11 finansieratsMed Hkp delningutgör 6040en ett
tredje alternativ. 60 % anskaffningenEndast har finansierats medav
Försvarsmaktens medel. 40 % finansieradesResterande med medel från
Socialdepartementetsbudget.

Prisredrdaion beredskapsskälmotiverad av

ingår det inte i uppdrag ställningSom nämnts RRVs till vilkenatt ta av
redovisade prissättningsprinciper bör tillämpas. direktivenI till RRVsom
har dock särskilt eventuell prisreduktion på grundangettsatt en av
beredskapssltälskall beaktas.

Anskaffningen Hkp ll primärt för militärt bruk innebär denattav
ingå i krigsorganisationen.kommer När anbud lämnasfrånatt

förbehållFörsvarsmakten därför normalt verksamhetenett attanges som
i militär krissituation.kommer avbrytas händelse sådantIatt ettav en

läge kommer helikoptern omplacerasomedelbart möjlighet frånatt utan
Försvarsmakten den reservhelikopter.medersättaatt en

kan inte bedömarisken för sådansituationRRV kan kommaatt atten
inträffa. får dock enligt mening så extraordinär ochDen RRVs ansessom

någonoförutsägbar, den inte kan motivera särskild prisreduktion.att

Nuvarande prissärmingmodell

alternativ vid fortsättningsvisEtt val prissättningsmodell är ävenattav
tillämpa 8CEPRO-modellen. avsnitt har framgåttAv RRV attatt anser

sjilvkostnadskalkyl i vissa avseendenbör armorlunda, främstgörasen
kostnadervad gäller behandlingen historiska kostnader, kalkylmässigaav

k sambruksvinster.samt s

deTänkbart för ändå fortsätta tillämpa modellen är attargument att att
anbud hittills lämnats på övergång till heltbaserats den. Ensom ny
prissättningsprincip inge osäkerhet förtroendeskulle kunna och brist på

existerandehos och potentiella försvarets konsekvensbeställare vad gäller
i prissättningen.

Förutsättningar för fortsatt tillämpning tjänstendet pris åsättsår att som
rimligt med tanke på krav medär Försvarsmaktens ersättning och

fårtanke på prisnivån i första förutsättningenmarlmaden. Denstort
uppfylld då idag erbjuder prisFörsvarsmakten tjänstentill det somanses

CEPRO-modellen ger.
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rimligt i förhållandeBeträffande skallförutsättningen priset tillatt vara
meningar.prisnivån delade kapiteli på marknadenråder I Sstort

helikopterbranschenredogörsbl för hur företrädare för på frågana ser

pris praktiken ingaOm modellen leder till så högt i uppdragett att kan
erhållas tillämpning meningslös.fortsatt RRV konstaterarär dock ien att

deltagitde anbudstävlingardär försvaret har CEPRO-modellen medfört
prisersåväl konkurrenskraftiga beroende påmotsatsensom

förutsättningarna i enskildade fallen vad gäller anspänningstid.t ex

prissättning fortsättningsvis skulle utifrånOm skeäven nuvarande modell
modellen bör förenklas och förändras i vissaRRV avseenden.attanser

Framförallt konstruktionengäller detta med fyra ambulansstationersom
bas för fördelning vissa kostnader. ocksåbör kompletterasDenen av

skriftlig instruktion hurmed modellen uppbyggd förär atten om
möjliggöra eventuella framtida förändringar olika förutsättningar.av

Siirkostnadsprissiittning9.3

avsnitt deñnierades8.2 särkostnader sådanakostnaderI som som
uppkommer respektive bortfaller verksamhet inleds respektiveom en ny
läggs ned.

verksamhet drivs enligt företagsekonomiskaprinciperI kanen som en
särkostnadsbaseradprissättning med visst täckningsbidragett vara
motiverad på kort sikt. Motiven kan härigenom kan tillfälligattvara
ledig kapacitet introduktionenuttnyttjas eller påproduktav en ny
marknadenunderlättas. del prisetDen överstiger särkostnadenav som
bidrar till finansiera de övriga kostnader ändå har. Föratt ettsom man
företag med vinstkrav måstesärkostnadsprissâttning medkunna motiveras

förväntan priset påkommer kunna höjas, elleratt atten om resurserna
sikt utnyttjas såannorlunda, full kostnadstäckning avkastninginklusiveatt
erhålls lång sikt.

särkostnadsprissättningGenerellt bör därendast i sådanafallövervägas
varje pris innebär efterfrågan saknas.särkostnaden utgörannat att en
nedre och vinstmaximering eftersträvas så övergräns priset högtsättsom
särkostnaden efterfrågan medger.som

finns inteförsvaret inget avkastningskrav.För går hellerFörsvarsmakten
i konkurs inte helikoptrama utnyttjas civiltför bruk. harDeom
anskaffats primärt ingå iför i lcrigsorganisationenoch bemannasatt

militär ochhuvudsak personal. driftEn del kostnaderna förstorav av
underhåll användsdesamma lång siktär helikopternäven oavsett om
civilt eller inte. strikt ekonomisk prisUr synvinkel därmedskulle ett som

eller överstiger särkostnaden detmotiverad eftersommotsvarar vara
ekonomiska utfallet för Försvarsmaktendärmed blir bättre.
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pris understiger särkostnadenEtt för civil verksamhet skulle försom
försvaret innebära det ekonomiska utfallet totalt bliratt sämresett än om
sådanverksamhet inte bedrivs. Därför utgör särkostnadendet absolut
lägstapris bör åsättas.som

9.4 Marknadsprissättning

På marlmaden för ambulanstransportermed helikopter är det svårt att
definiera marknadspris för tjänsten. Det frågaär begränsadett om en
verksamhet där förutsättningarna kan variera såväl mellan olikastort
uppdrag olikamellan de aktörerna på marknaden-Skillnader isom t ex
helikopterstorlek, helikoptems ålder, medicinsk utrustning gör detetc,
svårt urskilja i vilken mån prisskillnader mellan olika aktöreratt beror
sådanafaktorer. kalkylsituationDen företagen befinner sig i ettsom

fallenskilt kan dessutomvariera andra skäl.av

tänkbartEtt bestämmasätt approximativt marknadsprisatt ett attvore
utifrån genomförda anbudsförfarandenberäkna genomsnittligt pris förett

viss helikoptertyp föroch olika omfattning uppdrag.etten av

9.5 Regional prisdifferentiering

Efterfrågan på helikoptertjänster varierar mellan landstingen. deAv
landsting idag inte efterfrågar tjänsten vissa intresse ellerattsom uppger
behov saknasmedan andra intresserade deattuppgesvara men anser
saknar tillräckliga resurser.

Om självkostnadsbaseradprissättning helikoptertjänstema skulleen av
leda till eller flera förblevHkp 11 outnyttjade därför frågankanatt en
väckas vissa landsting bör erbjudas tjänsten till lägre pris för attom
möjliggöra utnyttjandestörreett av resursen.

inteRRV de tillämpade prissättningprinciperna föratt statenanser av
prismedger baseraspå betalningsförmåga. vidDäremot kanett s0n1

prissättningen hänsyn till speciella ide omständigheter råder dentas som
situationenaktuella tillfälligt säsongsvariationerledig kapacitet,tsom ex

eller marknadssituationen. kan innebära tjänst vidDetta ochatt en samma
olika prissättningstillfällen kan komma priser.erbjudas till olikaatt

prisdifferentieringMot talar rättviseaspekter. harLandsting redansom
avtal helikoptertjänster eller planerar påupphandlasådanaattom
marknaden, kan betrakta sig tillmissgynnade. ledaocksåDet kan attsom
landsting ellerövervägt upphandla från,helikoptertjänster avstårattsom
skjuter beslutet tilli möjlighetawaktan erhålla tjänstenattupp en

pris.lägre

Om den här prissättning kommer tillämpas sätttypen kan attatt ettav
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åstadkomma rättvisa tydligastörre med regler knyta möjlighetenattvara
till lägre tillpris andra kriterier svåraävenett geografiskatsom ex
förhållanden, långa avstånd pris understigerEtt särkostnadenetc. försom
civil verksamhet bör inte tillämpas.

Sammanfattning9.6 RRVs övervägandenav

I detta kapitel har möjliga prissättningsprinciper redovisats.tre RRV tar
inte ställning till vilken princip bör tillämpas för intentionernaatt isom
1987års försvarsbeslut skall infrias, samtidigt konkurrensaspektersom
beaktas. kompletteraFör redovisningen har dock vissaatt synpunkter och
kommentarer lämnats i anslutning till respektive princip. Dessa
sammanfattasi följande.det

Om militär krissituation inträffar dettakan innebära civilen att
verksamhet måsteavbrytas med åtföljande ekonomisk risk för båda parter
i civilt avtalsförhállande. RRV dock sådanett situation såanser en vara
extraordinär oförutsägbaroch den inte kan motivera någonatt särskild
prisreduktion.

Om beslut skulle fattas nuvarandeprissättningsprincipatt även
fortsättningsvis skall tillämpas, RRV kalkylmodellen börattanser
förändras förenklas.och Bl bör fördelning indirekta kostnader skea av
utifrån faktisk situation och inte idag utñrån antagandeen ettsom om
fyra samtidigt fungerandeambulansstationer.

RRV försvarets särkostnaderför civil verksamhetatt utgör nedreanser en
för vilketgräns pris kan åsättas. lägre prisEtt innebär detattsom

ekonomiska utfallet för försvaret totalt blir jämförtsämre medsett om
civil verksamhet inte bedrivs.

RRV inte de principer idag tillämpas inomatt vidanser statensom
prissättning medgerpriser baseraspå betalningsförmåga. Särskildasom
omständighetervid visst prissättningstillfälle, tillfälligt ledigett tsom ex
kapacitet, säsongsvariationereller marknadssituationen,kan dock
motivera från självkostnadsprissättning.avsteg

10 AI1TERNATIVA PRISKONSTRUKTIONER, FAST ELLER
RORLIGT PRIS

Nedan redovisas alternativa sätt konstruera avseendetre pris medatt ett
på hur del priset i form faststor respektiverörligtas utav som av en
del. De pris nedanhar hämtats från kalkylexemplet påsom anges
bilaga Som tidigare understrukits exempel ochutgör de därmed endast
kan inte användasför prissättning i konkret fall.ett

Prisexemplen utgår från självkostnadsprissâttningrespektive
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särkostnadsprissättningenligt kalkylexemplet. Ett val någonav annan
prissättningsprincip enligt avsnitt 9 medför självfallet motsvarandeovan
justeringar beräknadepriser.av

10.1 månadskostnadFast kombinerad med timkostnad

vanligasteDen priskonstruktionen för avtalsbundnahelikoptertjänster
torde fast månadspriskombinerat med timprisett för varjevara ett utförd
flygtimme. Konstruktionen leverantören viss minstagaranterar en
ersättning för uppdraget medan rörligadet timpriset kundengaranterar att
därutöver endastbehöva tjänster.betala för faktiskt utförda

fastaDen delen kan sägas leverantörensgrundkostnadförmotsvara att
binda helikopter och tillpersonal uppdraget. Timpriset ofta demotsvarar
rörliga kostnadema.

prissättningOm sker utifrån kalkylexemplet på bilaga 2 kan två varianter
dennapriskonstruktion tänkas. variantenDen baseraspåav ena

genomsnittlig rörlig kostnad och den andra på långsiktig rörlig kostnad.

I exemplet uppgår rörliga kostnader till * * kronor vilket motsvarar
kronortimme.‘ Med tanke underhållsavtaletskonstruktion enligt

avsnitt 8.4 dettaär genomsnittlig rörlig kostnad för de 450 timmaren
antagits i exemplet. För flygtid till underhållsavtaletsfasta delsom upp

336 timmar finns ingen rörlig underhållskostnad. timmarFörom
därutöver utgör underhållskostnadenenligt exemplet kronortimme*
och den totala rörliga kostnaden kronortimme* enligt bilaga 2:2.

benämnsHår dennakostnad långsiktig rörlig kostnad.

Timpris motsvarandegenomsnittlig rörlig kostnad

timprisEtt tillsätts genomsnittlig rörlig kostnad för 450 timmarsom
enligt exemplet blir * kronortimme. Fasta kostnaderutgör

‘ kronor‘‘ vilket innebär fast månadsprispå kronor.‘ ‘ett
flygtimmarFör 450utöver timmar mästehela underhållskostnaden

debiteras timprisetoch blir kronortimme* enligt bilaga 2:2. Den
fasta delen blir oförändrad.

Om särkostnadsprissättningtillämpas blir lägsta timpris ‘ &quot;‘
kronortimme till 450 timmar och det fasta månadsprisetlägstupp ca
* * kronor. För flygtid timmarutöver 450 blir härtimpriset även

krtimme.

En prissättning enligt denna fastamodell försvaret förtäckninggaranterar
inklusivekostnader underhållskostmadenäven faktiskt antalom

flygtimmar skulle understigadet beräknade.
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de exempel på priskonstruktionerAv i anbudssammanhang RRVsom
tagit dockdel verkar den fasta delen i flestade fall lägreav ochvara
timkostnaden motsvarandehögre. Om denna iakttagelse är riktig kan en
relation mellan fast och rörligt pris enligt uppfattas landstingenovan av

oförmånlig jämfört med vad andra aktörer erbjuder. I situationsom en
där antalet flygtimmar blir betydligt lägre förväntatän är konstruktionen
med så låg fast andel möjligt förmånlig för landstingen.som mer

Timpris motsvarande långsiktig rörlig kostnad

alternativ variant låtaEn är det rörliga timpriset utgöra detatt som ovan
långsiktigbenämndes rörlig kostnad, dvs pris inklusive ävenett den fasta

delen underhållskostnaden.Motivet kan även den fastaatt delenav vara
kostnaden timbaseradär och priset därmed på tydligareatt ett sättav

avspeglar timkostnad för helikoptern.en

timprisetMed kronor‘ täcks * kronor* de totalaav
Återståendekostnadernavid flygtid på 450 timmar. kostnader,en

kronor, innebär* ‘ fast pris på * honormånad.‘ett Vid
sårkostrtadsprissâttrtingtäcks samtliga kostnader detta timpris underav
förutsättning beräknat antal flygtimmar uppnås.att

kanVad tala konstruktionen riskenär för försvaretemot intesom att
erhålla täckning för fasta underhållskostnadervid utfall antaletett av
flygtimmar väsentligt understiger det beräknade.som

10.2 Endast rörligt pris

Med enbart rörligt timpris förutsätter kostnadstâckningett beräknatatt
flygtimmarantal uppnås. Enligt kalkylexemplet skulle timpris vid fullett

kosmadstéckninguppgå till kronortimme, videller
sårkostnadsprissâttning, kronortimme.* flygtimmarFör
överstigande450 timmar blir timpriset liksom i föregåendeavsnitt

* kronortimme.

Att endast faktiskt genomförda flygtimmar debiteras fördel förinnebär en
landstingen när antalet flygtimmar blir lägre förväntat. försvaretän För
finns motsvaranderisk för kostnadstäckninginte erhålls.att

En situation rörligtnär pris kan tänkas tillämpbart helikopternär närvara
grund lång anspänningstidkan användaspå andra mellansättav

ambulansuppdragen. sådantfallI kan lägre flygtimmarantalett ett
kompenserasmed motsvarandehögre intäkter från uppdrag. Dennaandra
möjlighet kan ytterligare förstärkas leverantören fleraförfogar överom
alternativa helikoptrar kan insättas för ambulanstransporter.som
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10.3 Endast prisfast

tillämpa fast prisAtt enbart någon rörlig del tordeett utan vara en
ovanlig, och i flesta fall olämpligde priskonstruktion när volymen av
verksamheten osäker. Eftersom priskalkyl alltidär måsteske meden ett

flygtimmarantagande det antal kommer utföras, kommeratt allaom som
awikelser från detta antal medföra eller underprissättning.över-att en
Risken för underprissättning begränsasdock i viss mån andelenattav
rörliga kostnader relativt låg i förhållande tillär totala kostnader.

motiv till väljaEtt fast pris skulle kunna fördelen med påatt ett attvara
förhand känna till framtida intäkter respektive kostnader. förutsättningEn

båda upplever denna fördel såär den uppväger riskenatt parter stor att
för felaktig prissättning. ytterligare förutsättningEn torde ocksåen vara

tämligen säkerhet i bedömningen flygtimmar.antalstoren av

PÅ PRISSÄTTNINGENll KONKURRENSASPEKTER

ingårI RRVs uppdrag belysa förslagens påverkanpåatt
konkurrenssituationen. detta kapitelI kommer framförallt tidigare
redovisadeprissättningsprincipers påverkan på konkurrensen belysas. Iatt
avsnitt 11.1 redovisasnågra allmänna i avsnitt 1l.2-1l.5synpunkter och
diskuteras tidigare exemplifierade prissättningsprincipemade med
utgångspunkt från skillnader vad gäller kostnadsbild andraoch
konkurrensförutsätmingar. det avslutandeavsnittet 11.6 sammanfattasI
RRVs överväganden.

11.1 Allmänt

prissättningsprincip få olika konkurrenssituationen.Val kan effekter påav
I kapitel 9 framgår ersättning detmotsvarandesärkostnadenäratt en

prislägsta försvaret Vilketpris bör för åta sig uppdrag.acceptera attsom
får pådennanivå bör beror bl på vilka effekter prisetöver sättassom a

konkurrensenpå marknaden.

skallOm statsmaktemasövergripande mål ställer inteförsvaretattupp
påverka den rådandekonkurrenssituationen radikalatorde det mest
beslutet helikoptrama inte skall användasför civilaattvara
sjukvårdstransporter. vilket pris skulleOavsett Försvarsmaktensom

tillämpa konkurrenssituationen företagenkomma torde för de privataatt
påverkas.

behöverFörsvarsmaktenväljer avstå från påOm gå marknadenatt att
inte betyda ökar. Väljer däremotdetta konkurrensen Försvarsmaktenatt
in marknaden aktördenna på marknadenäratt ny som,en

beroendepå vilket tillämpas, kanpris Ökakonkurrenstrycket.som



11.2 Självkostnadsprissättning

Eftersom pris motsvarandesjälvkostnaden innebärett alla kostnaderatt
förenadeär med verksamhetentäcks, skulle detta kunnasom uppfattas
konkurrensneutral prissättning. Skillnader i pris hossom olikaen aktörer

skulle uttryck för hur effektivt aktörerna bedrevett sinvara verksamhet.
På marknad med perfekt konkurrens skulle detta få till effekten deatt
mindre effektiva företagen slås På marknad med perfektut. en
konkurrens bedriver aktörerna verksamhetenpå lika villkor.

olikaI företrädararesammanhanghar för branschenframfört försvaretatt
inte konkurrerar lika villkor privata företag. Detta skulle blsom a
bero försvaret inte har kostnaderatt privat företag.ettsamma som
Vad likamed villkor dock inteär självklart. Detsom kanmenas
innebära försvaret till sin kalkyl skallatt lägga till sådanakostnadsposter

normalt företag har, försvaretett olika anledningarsom intemen som av
har. Det kan därtill innebära sådanakostnadsposter försvaretatt har,som

inte de privata företagen, skall frånrälcnas. Det skullemen även kunna
innebära kostnadsposter både försvaretatt och privata företag har isom
försvarets kalkyl skall justeras så de överensstämmermedatt ett
normalt företags kostnader.

Även privata företag kan ha olika kostnadsförutsättningarnär de upprättar
sina kalkyler. Krav på företag skall justera sina kalkyleratt så deatt

normalföretagets intemotsvarar torde konkurrensskäl särskiltav vara
vanligt förekommande. Normalt bör företagens kostnader ligga tillegna
grund för prissättningen för effektiv konkurrens skallatt uppstå. Viden
prissättningenbeaktasinte enbart verksamhetenskostnader ävenutan
andra omständigheter vilka möjligheter marknadssimationentexsom
erbjuder.

Det finns vissa kostnadsposterdär kan hävda skillnaden mellanattman
offentlig och privat aktör är större än mellan olikaen privata aktörer. Det

kan därför enligt RRV finnas skäl från konkurrenssynpunkt justera föratt
sådanakostnader privata företag har, inte försvaret. sådanEnsom men
justering bör dock ske endast bedömer prissättning baseradattom man en
på försvaret kostnaderkommer negativa effekteratt för effektiviteten

marknaden. Någonjustering nivån på kostnadsposter bådeav som
försvaret och privata företag har bör däremot inte eftersomgöras
skillnaderna kan uttryck for hur effektivtett bedrivs.verksamhetenvara

Om väljer justera försvarets kalkylatt för fiktiva dvsman kostnadsposter,
sådanakostnader försvaret inte har utgifter för, ställningmåstesom tas
till hur det överskott verksamheteni detta läge kommersom att generera
skall behandlas.Som tidigare innebärnämnts pris överstigerett ensom
myndighets självkostnad för verksamheten beskattning. Teoretiskten
skulle försvaret kunna leverera in till det överskottstaten dessasom
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fiktiva alternativ försvaretkostnadsposter Ett är attannatgenererar.
anslagsfinansieradeöverför medlen till den verksamheten.Anslaget bör

minskas.då i mån särskilja dessakostnadermotsvarande Att och
bli tämligenadministratrera sådantförfarandet torde arbetskrävande,ett

vilket alternativ väljs.oavsett som

i kapitel 8 redogörskalkylexempelI det RRV förpresenterarsom
följandeförsvarets faktiska kostnader. det skall någraI presenteras

från privata företags.kosmadsposter skiljer försvarets kalkyl Vissasom
kapitelkostnader redan nämndai 7 ochär

Avkasmingskrav

i på myndigheter.ställer regel inget avkastningskrav Något sådantStaten
påheller inte ställts försvarets verksamhet.krav har

avkastningskravet spegla värdet bästaföretag kanI sägasett av
kapital.alternativa användning investerat Detta är dock ingen kostnadav

ovillkorligen ingår företags prissättning. Omi ettsom
uppfyllsmarknadssituationeninte tillåter någon vinst heller inte

avkastningskravet. innehåller inget påminimipriskalkyl kravEn t ex
avkastning.

civila helikopterbranschenskulleuppgifter från företrädare för denEnligt
på 10 % devinstpåslagnormalt avkastningskravmotsvaraettett ca av

ställa påVilket avkastningskrav skulle kunnakosmadema.totala staten
detinte kan också ifrågasättasverksamheten lättär avgöra. Detatt om

avkastningskrav för dennaöverhuvudtaget meningsfullt talaär typatt om
aktieägaresäljanämligen intestatlig verksamhet. Statenkan son1enav

investera dem i någon lönsammaresina aktier i verksamhetenoch
inte uppfylls. Om fiktivtverksamhet avkastningskravet ettom

enligt kunnaavkastningskrav ändå beräknasskulle detta, RRV,skall
räntebetalning statsskuldenlånerânta,statensmotsvara varaansesom

alternativa användningen medlen.den bästa av

Skatt

myndigheteroch därför betalarMyndigheter skall inte vinstdrivandevara
vinst,någotheller inte bolagsskatt. Företag, görmotsvarar somsom

iskatt på vinst. dock inte kostnadbetalar denna Skatt är en
härtillverksamheten och någonjustering försvarets kalkyl med hänsynav

därför inteskall göras.

KapitaIkosmadRäruekosmad

tilldelade införskaffandetförsvaret särskilda medel förRiksdagen av
För dessa har räntekostnadhelikoptrama. medel motsvararstatenen som
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räntekostnadlåneränta. har inteDenna övervältrat påstatens staten
försvaret försvaret heller ingenoch därför har räntekostnadför
investeringeni helikoptrama.

de flesta myndigheter gäller de skall lån hos RiksgäldskontoretFör att ta
för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål.
Marknadsmässiga gäller för dessalån.räntor Dessaräntekostnaderskall

i myndighetenssjälvkostnadskalkylbeaktas för verksamheten.Det är
främmande statligasåledesinte myndigheter bär sinaatt egna

räntekostnader, detta sker endast de faktiskt har dessakostnader.men om

för branschenhar företagenslåneräntaFöreträdare äruppgett att ca
12-14 korrigering%. Om försvarets kalkyl skall ske bör, enligt RRV,av
räntekostnadenbaseraspå låneränta. låneräntaStatens är denstatens ränta

bäst avspeglarde verkliga räntekostnadema investeringenför isom
helikoptrama. Kostnadenbör endastingå i självkostnadskalkylen, och inte

eftersomi särkostnadskalkylen, räntekostnaderinte beroendeär av om
försvaret åtar sig civila uppdrag.

Försäkringar

myndigheterStatliga tecknar inte försäkringar sinaför tillgångar. Om t ex
stjälsegendom eller skadas i principersätter myndigheten viastaten

tilläggsanslag. Staten skador påersätter även tredjeman som
myndighetensverksamhet orsakat.

försvaret har regelmässigthaftInom haverireservman en som
ersättning för materiel förstörs eller skadas.Haverireserven består isom

fler införskaffasenheter försvaretän vad behöver. Beträffandeatt
försvarets helikoptrar för civila Sjuktransporterfinns ingen sådan
haverireserv. Några kostnader för försäkring därföreller motsvarandehar
heller inte beaktatsi kalkylen.

för den civila helikopterFöreträdare branschen attuppger
försälq-ingspremienför helikopter kan uppgå till % försäkrat4en ca av
värde. försvaretsRRV motsvarandekostnader skallattanser snarare
jämföras med kostnadenför haverireserv eftersom detta denären

försäkringennormala för försvaret.

Sjukvårdstransportermed helikopter kan tredjemanorsaka skador. Den
utför uppdraget ersättningsskyldig förär sådanaskador intesom som

beslutberor medicinsk personal. För försvarets del ersätter statenav
sådanaskador. såledeseventuella Statenlöper risk behöva täckaatt

ersättningskostnadema inte dettaäven avspeglar sig försvaretsiom
kostnader för civilafaktiska den verksamheten.Om vill dettaattman

sigavspegla i försvarets kalkylskall RRV attanser en
försäkringskostnad försvaretsbör grundas skadestatistik för denetc
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civila sådanverksamheten. kostnadEn skulle i sådanafall ingå både
självkostnadskalkylenoch särkostnadskalkylen.

11.3 särkostnadsprissättning

När konkurrensen mellan olika aktörer hård, kanskepåär grund ettav
överutbud prisernahelikoptrar, aktörernasmotav pressas ner
särkostnader. sådantläge har den aktörI har den lägstaett som
särkostnaden den finansiella uthållighetenoch största en
konkurrensfördel.

Om försvaret tillåts prissätta med utgångspunkt från sina särkostnaderblir
frågan försvarets särkostnaderskiljer sig från de privataom
helikopterföretagens intressant. liksom vidHär, självkosmadsprissättning,
kan skillnader i förutsättningar och kostnader innebära konkurrens inteatt
sker villkor.lika

följandeNär det gäller kostnademakan konstateras. Vad ärsom en
särkostnadmåste för varje enskilt uppdrag.avgöras Det är heller inte
givet företagprivata har klassificering sina kostnader.att samma av

Som framgår i 8.2 inteavsnitt rörliga kostnader, såutgör tsom ex
drivmedel, någon särkostnadför försvaret i fall flygtimmarna ändå skulle
ha flugits för den militära utbildningen. Sådanarörliga kostnader torde
generellt kunna betraktas särkostnadför de privata företagen. Detsom en
finns därför skäl försvarets särkostnaderunderstiger de privataatt tro att
företagens.

Om försvaret tillämpa minimiprissättrtingskall kan det därför innebära att
civila företag inte priskonkumerakan med försvaret. Försvarets lägre
pris, på grund denna skillnad i särkostnader, härrör dock inte primärtav
från försvaret effektivare bedriva den civila verksamheten.äratt att
Skillnaden från försvarethärrör har garanteradattsnarare en
huvudprodukt bär kostnaden.som

skillnad civilaEn mellan försvaret och de helikopterföretagen är attannan
försvaret möjligheterhar långvarigt tillämpa prisstörre att ett som
understiger självkostnaden. fasta kostnader vidFörsvarets täcks
särkostnadsprissättning militäraden verksamheten. Privata företagav
lämnar frivilligt,marknaden tillanvända helikopternatt t annangenom ex
verksamheteller sälja inteden. Om detta går tvingas företagetattgenom
till slut i konkurs.

Eftersom privatade helikopterföretagen inte enbart sigägnar
sjukvårdstransporter inteär det dock säkert företagen omedelbartatt

vissmarknaden för helikoptertjänster.lämnar tordeDet även ñnnas en
användningalternativ för sjukvårdstransporthelikoptrama densedan
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efterfrågan ökar kanOmharmedicinska utrustningen monterats ur.
innebär även civilapå marknaden.sig Dettaföretagen på attnytt ge

tillämpatidsperiodbegränsadunderföretag har möjlighet att enen
särkostnader. Långapå verksamhetensprissättning grundar sigsom

naturligtvisbegränsarsjukvårdstransporteravtalsperioder för
betydligt.möjligheterna

iolikheter sârkostnadenske förkorrigering skallRRV attanser om en
otvetydigtkostnadersådanaenbart omfatta ärkorrigeringenbör som en

ingår i försvaretsinteochsärkostnadför civila företag som
särkostnadskalkyl. -

Marknadsprissättning11.4

påverkasintepå marknaden nämnvärtTeoretiskt skulle konkurrensen om
denna verksamhetmarknadspris. Förrådandetillämpade typförsvaret av
marknadspris. Antaletfastställaomöjligtdock i praktikendet ettär att

9.4avsnitt skiljer sigredogjorts för isäljare ochochköpare är som
utrustning. Landstingenstorlek ochgällerhelikoptrama både detnär

produkt.standardiseradefterfrågar heller inte någon

upplevaskanmarknadsprisñktivtkonstrueraAtt ett somsom
ifrågasättas det årkankonkurrensneutralt svårt. ävenär Det om
konkurrenssynpunktolämpligt frånmeningsfullt. Det kan attvara

kända data. RRVfrån allmäntpris beräknatsanvändaett ansersom
verkanprispressandeskall få denupphandlingdärför att somom en

förhand.givet påanbudsgivaresprisnågoneftersträvasbör inte vara

Prisdifferentiering11.5

de olikaföri kostnaderskillnadernaprisdifferentieringEn motsvararsom
självkostnadsprissätming.fråningetlandstingsuppdrageninnebär avsteg

detkostnadsmotiveradkanskillnaden i pris inte ärOm däremot snarare
medsjukvårdstransporterEftersomprisdiskriminering.jämställas med

svårttorde det dockstandardiseradproduktnågonhelikopter inte är vara
prisdislcriminering.konstateraatt en

dominerandeföretag medtillämpasPrisdiskriminering kan, det ettavom
möjlighetereffekter på köpamas attställning, till negativaupphovge

sjukvårdstrartsporterärgäller civilakonkurrera. Köpare när det
effektdirektNågoninte inbördes.landstingen konkurreraroch dessa

RRV,enligtkonkurrensmöjligheter finns intehelikopterföretagenspå om
denuppnås förkostnadstäckningfullförsvarets prissättning innebär att

totala verksamheten.



49

11.6 Sammanfattning RRVs övervägandenav

RRV det kan finnas från konkurrenssynpunktskäl justeraatt att föranser
sådanakostnader privata företag har, inte försvaret. Justeringensom men

i sådantfall såbör långt möjligt grunda sig på eller försvaretsstatens
förutsättningar. Någonjustering nivån kostnadsposteregna av som

både försvaret och privata företag bör intehar däremot eftersomgöras
skillnaderna kan effektivtuttryck för hur verksamhetenbedrivs.ettvara

väljer lägga fiktivt avkastningskravOm statsmakterna på försvaretatt ett
avkastningskravetRRV skall låneränta. Det kanatt statensmotsvaraanser

ifrågasättasdock överhuvudtagetkan lägga avkastningskravstaten ettom
sådankapitalpå investerat i verksamhet behövs frånärsom som

försvarssynpunkt.

Skatt inte kostnad någonär i verksamhetenoch justeringen av
försvarets kalkyl med hänsynhärtill skall därför inte göras.

räntekostnadför investeringen helikoptramaOm i skall avspeglastatens
sig i försvarets kalkyl på låneränta.bör den enligt RRV baseras statens

justering försvaretsRRV eventuell kalkyl förattanser en av
försäkringskostnader på försvarets skadestatistik.bör grunda sig

Om försvaret tillåts tillämpa särkosmadsprissâtming enligtkan det RRV
finnas skäl korrigera försvarets kalkyl för sådanakostnaderatt som
otvetydigt särkostnaderför civila företag inte harär men som
klassificerats såi försvarets kalkyl.

fastställa marknadsprisför sjukvårdstransporter helikopterAtt med ärett
i praktiken omöjligt. det i upphandlingar kanRRV även att varaanser

givetolämpligt från konkurrenssynpunkt någon prisanbudsgivares ärom
på förhand.

tordeVidare prisdiskriminering från sida inteRRV försvaretsattanser
några direkta negativa effekter på helikopterföretagens
konkurrensmöjligheter. förutsättning försvaretDetta gäller under att
uppnår full kostnadstäckningför civiladen totala verksamheten
sjukvårdstransporter.

12 ALTERNATIVA DRIFTFORIVIER

Arménssammanhangolika har förslag till alternativaI driftformer för
framförts. harhelikoptrar Såväl branschen försvaret och departementsom

hur Förslagenhaft idéer organiserasverksamhetenkan och bedrivas.om
såvälomfattathar uthyrning helikoptrarna till civila operatörer somav
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bildande bolag stiftelseeller ägs landstingenoch destaten,av som av
civila företagen Gemensamt för förslagen har varitgemensamt. strävanen

skapakonkurrensneutrala förutsättningar mellan försvaretatt och privata
helikopterföretag.

följandeI det avsnittet 12.1 återges statsmaktemasprincipella uttalanden
verksamhetsform för statlig verksamhet. avsnitt 12.2Iom presenteras

och diskuteras översiktligt alternativa driftformer. byggerDessa på
stiftelse- eller bolagsbildning mellan försvaret, landstingen och civila
helikopterföretag, alternativt uthyrning försvarets helikoptrar.av
Avslutningsvis sammanfattasRRVs överväganden.

12.1 Statsmakternas uttalanden verksamhetsformer för statligom
verksamhet

1993årsI budgetproposition prop l99293:lOO bil l 92ff konstaterass
myndighetsformen den verksamhetsformäratt bör väljas för statligsom

verksamhet. Konkurrensutsatt verksamhet bör inte, inte särskilda skälom
talar för det, bedrivas i myndighetsform och, i normalfallet, inte av

Bolag under myndigheters förvaltning bör inte förekomma,staten.
heller bör statlig verksamhet bedrivas i stiftelseform inte särskildaom
skäl föreligger.

Regeringenhar utarbetat följande generella laiterier för när en
affärsverksamhet inom myndighet kan bedömaslämplig bolagisera:atten

verksamheten betydandeär omfattningav-
verksamheten inte primärt politiska uppgifter och målstyrs av-
verksamhetenbedrivs under fungerande konkurrensvillkor-
verksamhetenhar kommersiella förutsättningar och oberoendeär av-

direkta anslagsmedel
verksamheteninnebär ingen myndighetsutövning-

Vidare framförs det viktär klartrollatt ägare ärstor att statensav som
frånseparerad för regelverk och konkurrens inom sektorn.statensansvar

Särskilda krav på korrekt och konkurrensfrämjande upphandling bören
ställaspå berörda myndigheter. statliga därförDet börägaransvaret bl a
inte ligga på myndighet på regeringen. börEnligt propositionenutanen

ägare ställa höga krav på lönsamhet istaten verksamheten.som

Ett skäl för den restriktiva hållningen till verksamhet ibedriva statligatt
stiftelsefonn respektive i direktbolag under myndigheter är statenatt
avhändsegendomsamtidigt svårigheter föreligger statsmakternaförsom

få ändamålsenlig insyn möjligheteroch kontrollerapåverkaatt ochatt
användningen de insatta statliga medlen.av

föreslårRegeringen i 199394:9proposition stiftelselag skallatt en
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införas. Lagförslaget innehåller civilrättslig reglering stiftelseinsti-en av

bestämmelser tillsyn. Riksdagentutet har beslutatsamt lagenom att skall
träda ikraft den ljanuari 1996 bet 199394:LU12, rskr l993l94z225. I
propositionensallmänna motivering framgår k anslagstiftelseratt intes
omfattas lagförslaget. Med anslagstiftelse självägandeav menasen
stiftelse bildats och är anslagsberoende.statensom av som

12.2 Stiftelse, bolag eller uthyrning

Stzfielse

Allmänt finns det mycket talar för skallsett restriktivatt statensom vara
med användastiftelseformen för statlig verksamhet, framföralltatt med
hänsyn till stiftelsenssjälvägandeställning och ändamåletsvaraktighet.
En stiftelse kan inte myndighet läggas när dessverksamhetsom en ner
inte behövs längre, endastnär styrelsen allauttömt möjligheterutan att
uppfylla stiftelsensändamål. Myndighetsformen eller bolagsformen
tillgodoser ofta på bättre sätt statsmaktemasbehov styrningett ochav
insyn.

Bolag

En alternativ driftform bildaär bolagatt ett ägsgemensamtsom av
privata helikopterföretag och landstingen.staten, eventuellt RRV anser

dock försvarets intehelikoptrar bör överföras till bolaget.att
Helikoptrama ingår i samlad försvarspolitik och det kan svårt atten vara
tillgodose det inflytande och den insyn försvaret behöver i bolaget.som
Bolaget, skulle få samordnandeadministrativ uppgift, kan hyra insom en
helikoptrar från delägarnaför utföra landstingen.att transporterna

tillräckligtOm mångahelikopterföretag intresserade ingå iär bolagetatt
finns möjlighet för bolaget bestämmapriset landstinget ochatt gentemot
ersättningen för de inhyrda helikoptrarna så ingen blirdelägarnaatt av
utkonkurrerade. Risk för monopolprissâtming således Alternativetär stor.
skulle möjligen kunna bevarasätt konkurrensen för framtiden,ett attvara

planer finns avveckla bolaget försvaretnär lämnar marknaden.attom
Landstingen skulle dock betydligt försämradmöta konkurrens i sinaen
upphandlingar.

försämradeDen konkurrenssituationen landstingen skullemötersom
kanske teoretiskt kunna kompenseras landstingen ellerdelägareärattav
erhåller insyn i bolaget finnsoch dessprissättning på Dettransporterna.
dock förrisk skapar oklar beställarerollfördelning mellanatten man en

utförare.och

Ett samarbetemellan företagkonkurrerande kan strida mot
konkurrenslagen. Uppmärksammasbör bolagets inhymingatt av
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upphandling.offentliglagenomfattas omkanhelikoptrar även av

intresse frånnågotpåtanke attmedochovanståendebakgrundMot av framkommit har inteRRVharinteförslagsådantförsida ettbranschens
bolagsbildning.förförutsättningarnautredanärmareanledningfunnit att

Uthyming

tillhelikoptramahyrförsvaret utär attövervägaskanalternativEtt som
framförtsblharideér avSådana aentreprenörer.

iKonkurrensverket etttillombildatsenareNäringsfrihetsombudsmannen
framförsbeslutet20891. Idnr1991frånbeslut

och leasaställakunnalease-givare uppnågonskulleTeoretiskt sett
till dehelikoptrartvåmotorigainförskaffadestatenut av olikai deanbudstävlingrespektivevunnitentreprenörer som allthållaskunna utananbudstävlingarskulleHärigenomområdena.

stå försjälvaslippaskulle attbolagenochmellanrum,långaför
helikoptrar.tvåmotorigaiinvesteringskostnaden nyaden tunga skullealternativtsjälv;statenkunnaskulleImse-givaren vara Även underhålls-bolag.privathosupphandlas ettkunnatjänsten Anbuds-sätt.påupphandlas sammaskulle kunnakomponenten
leasing-insedanräknarhelikoptertransportemaförgivama motsvarandedeutnyttjaralternativtanbudssumman,ikostnaden
subventionerasintebörLeasing-avgiftenhelikopter.befintligegen uppnåförminstinte attviktigtärDettakostnaderna.täckabörutan utnyttjaönskarinteföretagde somkonkurrensneutralitet gentemot

slut-modell idennamedskulleKostnadernaleasing-möjligheten.
medansjukvårdshuvudmännen,dvsuppdragsgivarna,fallaändan iinvesteringarförfondkvarharleasingintäktema enstatengenom sjukvårdshuvud-tillsubventioneringEventuellhelikoptrar.nya anbudsför-via självadirektänandra vägarskebörmännen anbudsför-vidkonkurrensneutralitetenbibehållaförfarandet att

farandet.

påbristfannslanseradesidé endennanär1990-taletbörjanI
högainförstodaktörernaprivataDehelikoptrar.tvåmotoriga

förmarknadenpåkvarvilledeinvesteringskostnader varaom dåkunde varahelikoptrarförsvaretsUthyrningsjukvårdstransporter. av investerataktörerantalharNumera ettbrist.dennalösningeffektiven sidabranschensfrånintressetinneburit attvilkethelikoptrartvåmotorigai
lika stort.inte är

Uthymingsprisetfastställas.måsteuthymingsprisinnebärModellen att ett
måsteStorlandstingen.till omsorganbudsprisemasinipåverkar tur uppfattasskalldetuthymingspriset omkalkyler-ingenläggas avner ingenså högt attheller sättasintebörPrisetkonkurrensneutralt.som
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aktör intresserad hyra och inte flerär heller så lågt villatt att hyra änav
vad det finns Modellenhelikoptrar. löser såledesinte det
prissättningsproblem finns försvaret själv lämnarnär anbud tillsom
landstingen.

En variant modellen försvaret auktionerarär rätten fåatt ut hyraattav
helikoptrama. aktör villig betala fårDen är hyra försvaretsatt mestsom
helikoptrar. Auktionsförfarandet bör kombineras med minimi-ett
respektive maximipris för Minimiprisetuthyrningen. bör motsvara
försvarets särkostnaderför uthyrningen maximiprisetoch fullmotsvara
kostnadstäckning.

Eftersom auktionsförfarandedet år måsteden ske före anbudstävlingenett
för aktörerna skall vilken hyrkostnad skall ingå iatt veta som
anbudssumman. aktör lämnar i auktionenDen högst bud erhållersom

hyra helikoptern, interätten dennekanske vinner landstingetsatt men
anbudsupphandling.Något intresse från aktörens sida utnyttja sin rättatt

hyra helikoptern kommer i sådanafall inte finnas. dennaAttatt att
situation kan uppkomma måstedock i sinaktörerna med beräkningta av
vilket pris de beredda betala för fä försvaretsär hyra helikoptrar.att att
Auktionsförfarandet kan kombineras med avstå frånäven rått att atten
hyra.

Om auktionsförfarandet kombineras maximipris kan fleramed aktörerett
beredda få hyra helikoptern till detta pris. Lottdragning kan skiljaattvara

aktörerna åt, slumpen kanske inte bästa fördelasättetär attmen resurser
på.

uthyrningsaltemativenI måstemilitära aspekter Enligtbeaktas. RRVs
uppdrag bör uthyrning inkludera militära piloter. Vidare måsteavtalt ex
utformas helikoptrarna underhållsenligt militäragaranterar attsom
önskemål kan medföra högre administrationskosmaderförDettaetc.
försvaret själv tillvad fallet försvaret anbudän lämnarsom vore om
landstingen.

Vidare bör den sinaeventuella lägre kostnad försvaret förharsom
helikoptrar jämfört del.med privata företag direkt komma tilllandstingen

uthymingsaltemativenI inte självklart aktörär det såblir fallet. Denatt
hyr försvarets helikopter landstingensänker inte sitt anbudspris tillsom

vad denne bedömerän nödvändigt för vinnaär attmer som
anbudstävlingen.

Utförsäljning helikoptramaav

Om statsmakterna sjukvårdshelikoptrar längreförsvarets inteattanser
militärbehövs helikoptrarna säljas.kan tillKöparesom resurs

helikoptrama kan landsting, villbåde bedrivavara som
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villi regi, bolagsjukvårdstransportema och privata utöka sinegen som
försvarethelikopterkapacitet. eventuell försäljning innebärEn lämnaratt

sjukvårdstransporter.marknadenför civila

införskaffa kanLandsting väljer helikopter hyra in denatt ensom
för utföra och underhållet.behövspersonal Attatt transporternasom

alternativ föri regi kanbedriva verksamheten de landstingettvaraegen
verksamhet kommer bedrivas underräknar med antal år.att att ett Isom

jämförtframstå alltför kostsamt medfall torde det hyra inannat attsom
transporttjânsten.

utförsäljning till privata företagvid eventuell tillämpabörFörsvaret en
marknadsprissättningför inte snedvridakonkurrensen. Omatt

riktar sig till landstingen kan läget annorlunda.försäljningen Denvara
då vilka omständigheter skallprimära frågan styrande förär som vara

intresseradelandsting; skall det landstingensvalet mellan vara
betalningsvilja, kriterier grundade på det uttalade behovet, eller någon

olika landstingenannat Rättvisekrav från de kommer troligen att
från marknadsprissättningövervägande måsteställas. Vid avstegom

det alternativa värdet den förlorade intäkten.beaktaävenstaten av

införskaffade för militäraEftersom helikoptrama primärt behov tordeär
utförsäljningsaltemativ inte aktuellt. Redogörelsenlämnadesett vara

finnsillustration till det inte några enkla lösningar påendast attsomen
frågan alternativa driftfonner för försvarets helikoptrar.om

12.3 Sammanfattning RRVs övervägandenav

lösning påalternativa driftformer inte innebär någon enkelRRV attanser
försvarets helikoptrar skall komma till användning civilt,problemet att

intekonkurrensaspekterskall beaktas. försvarsskäl börsamtidigt Avsom
överföras till något dethelikoptrama säljaseller bolag. Iägtgemensamt

alternativet, uthyrning, måste fortfarande priser beräknasrealistiskamest
rättvisande innebärskall och konkurrensneutrala. Förslagetsom vara

skillnad jämfört idag. alternativensåledesinte någon med Förstörre
måste beaktasmilitära krav och det inte heller kan uteslutasäven attatt

ikring alternativa driftformer bliradministrationen kostsamänmer
dagsläget.

OCH13 AYSLUTANDE KOMMENTARERl3RVs
OVFRVAGANDEN

civilavidfrågan huruvida militärkonstaterar medverkanRRV att om en
enkelskall genomföras i så fall någonSjuktransporter och hur, inte har

effektervarje lösning positivalösning. tänkbar kan eller negativaFör av
grad identifieras för någon eller några partervarierande de somav

landstingen,civila företag, enskildaberörs; försvaret, ellerstaten
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människor.

Oavsett vilken lösning väljs kommer beslut behöva föregåsett attsom avavvägning effekter och konsekvenserför dessaen noggrann av parter
liksom för samhället helhet. Konsekvensernakan såvälsom vara av
principiell vad gäller konkurrensaspekternatur t handfastex som av mer
slag vad gäller outnyttjad kapacitet för törsvarshelikoptrama.t ex

Betydande belopp finansierademed skattemedelhar åtgått till
investeringen försvarets Hkp 11. Utöver själva investeringen harav även
för övrigt lagts ned på åstadkommastora lösningattresurser såen som
litet möjligt inkräktar olika intressen. Under fredstidparterssom utgör
Hkp ll avanceradoch till del ledig skullestor kunnaen resurs som
användastill höja kvalitén på sjukvårdden erbjudsatt medborgarna.som
Med samlad på det allmännasmedel det därförären närmastsyn
oundvikligt än denna kapacitetatt bör kommaannat att tillanse
användning.

Samtidigt har dock statsmakternaprop 199293:l00 bil l 92ff uttalats
konkurrensutsatt verksamhet,att k affärsverksamhet, inte bör bedrivas is

myndighetsforrn inte särskilda skäl talar för det. enskildaI fall kanom
dock undantag motiverade.vara

Når undantag görs bör strävan i möjligastörsta utsträckningatten vara
undvika prissättning innebär konkurrensneutralitetenpåatten som
marknaden rubbas. enskilda fallI kan dock göras det frånavsteg om
politiska eller andra utgångspunkter angeläget enskilda ellerattanses
organisationer får tillgång till vissa eller tjänster oberoendevaror av
betalningsförmåga.

Riksdagen hari 1987års försvarsbeslutprop 198687:95 bil FöUl1,
rskr 310 uttalat sjuktransportkapacitetenmed helikopter öka föratt borde

tillgodose behoveni krig ochatt detta borde genomföras såatt ävenatt
behoven i fred kan tillgodoses. dettaHur skall uppnåskan betraktas ur
två perspektiv, företagsekonomisktoch samhällsekonomisktett ett
Beträffande det förstnämndakan följande konstateras.

Till gällande marknadspriserhar den civila helikopterbranschennu
kapacitet tillgodose den efterfråganatt finns. Vissa landstingsom uppges
dock ha behov sig samtidigt saknatransporterav men anser
betalningsförmåga upphandlatjänsten.att

Ett få landstingensätt öka sin användningatt helikoptrar äratt attav
tillämpa pris för försvarets helikoptrar företags.ett understiger civilasom
Det leder intedock nödvändigtvis till totalt utnyttjandestörreett sett av
helikoptertransporter eftersom civila företag kan utkonkurrerade. Medbli
tanke försvaret planerar lämnaatt marknaden skulleefter tio åratt
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minskningiställeteffekten kunna blidärför den långsiktiga aven
sådanEnda möjligheten förhindrahelikoptertransporter. utvecklingatt en

pris erbjuds landstingtorde därför lägre endast iatt ett som annatvara
tjänstenfall inte skulle efterfråga alls.

understiger kostnadernafrån försvarets sida tillämpa prisAtt ett försom
realistiska möjligheterverksamheten, vad civila aktörer haroch att

frånerbjuda, skulle innebära medvetet konkurrensneutralavstegett
civilaprissättning. inte de aktörerna missgynnasMan kan dock sägaatt

erbjudas prisetförfarandet. landsting skall det lägre är sådanaDe somav
helikoptertransporter.i fall inte efterfrågatskulle haannatsom

alternativ förenligt med samhällsekonomisktsådant kanEtt även ettvara
kan följande konstateras.Om sådantperspektiv anläggssynsätt. Ettett

landstingenspris ligger mellan försvarets särkostnadochsom
gårbetalningsvilja samhällsekonomiskteffektivt. dock inteDetär att

fastställa priset ligga i landstingensmaximalaskall närhetenom av
minimikrav påbetalningsvilja eller i närheten försvarets ersättning.av
primärtVilket pris bestämsinom detta är ettspannsom

fördelningsproblem offentliga aktörer.mellan

betalningsviljan olika landstingen såledesOm varierar mellan de skulle en
prissättning på enskilda landstingensbetalningsviljagrundar sig desom

effektiv. förutsättning dock landstingen villigakunna En är äratt attvara
betala försvarets särkostnader.änmer

sådant invändningsfritt. svårighetEtt alternativ dock inte Enär är t attex
Ävenbetalningsviljan landstingen. tidsaspektenmåstebeaktas.hosmäta

organisationer, kontinuerligtMarknader, liksom politiskt styrda förändras
i olika avseenden. förutsättningar idag för beslutDe underlagutgörsom
kan också tioårsperiod förändras månunder många densätt. Ien

intelandsting sig kunna uppfylla behovet helikoptertransporteranser av
ekonomiska sig prioritering tillgängligaskäl, grundar dettaav en av

medel, vilken i framtiden.kan annorlunda faktorer bör vägasDessavara
in i bedömningen.

SammanfattningsviskonstaterarRRV att
de skillnader i förutsättningar mellannaturliga skäl föreliggersom av-

försvaret och civila företag torde innebära lösningaralla förslag tillatt
syftar till konkurrensneutral tillprissättning, kommer ledaattsom

fortsatta invändningar diskussioner skalloch hur detta begreppom
definieras.

effektivt prissamhällsekonomiskt vid handensynsättett rent att ettger-
kan ligga försvarets landstingenshelst mellan särkostnadochvar som
betalningsvilja.

utifrån förteoretiskt fram invändningsfri lösningperspektiv attett ta en-
uppnå intentionerna i 1987 års försvarsbeslut, möjligt.knappastär
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Helikopterfragan varit aktuell ochhar under lång tid. Detutretts torde
idag ñnnas underlag förtillräckligt beslut huruvida verksamhetenett om
alls skall bedrivas, så fallet,och är efter vilka principer tjänstenskallom
erbjudas. fortsatt situationEn där ytterligare förbrukas iresurser
ansträngningar nå den bästalösningen är knappastacceptabel.att

Försvaretsbehov utbildning helikopterförare innebär betydandeettav av
utnyttjande helikoptrar idag för utbildningsändamål. Detta skerav rena
samtidigt landstingen köper in transporttjänster från civila företag.som
Enligt uppfattningRRVs bör därför lösning eftersträvas leder tillen som

befintliga används i utsträckning.större börDetta så långtatt resurser
möjligt ske med hänsyn till marknadssituationenoch med beaktandetagen

den fria konkurrensenspositiva effekter.av

utifrånRRV det sagda mycket talar för lösning därattanser ovan en
prissättningen sker med utgångspunkti landstingensbetalningsvilja. Ett
sådanlösning kräver särskilt beslut statsmakternadär det framgår iett av
vilka fall försvaret skall anbud och vilkenlämna prissättningsmodell som
då skall tillämpas. sådanlösning torde förutsättningarEn ha uppfyllaatt

målstatsmakternas öka helikopterkapacitetcn samtidigtatt som
konlcurrensförutsättningamapå förmarknaden civila sjukvårdstransporter
inte onödigtvis snedvrids.





Bilaga 3

1 Civilt bruk försvaretsav resurser
EdwardsEva son

1.1 Inledning

Medlemskapet i den Europeiska unionen och redan det tidigare EES-avtalet innebär
den svenskaatt måste hänsyn tillstaten de förpliktelserta följer EG- ochsom EU-av

fördragen. Vad gällercivilt bruk försvarets det främst olikaärav treresurser regelverk
måste beaktas nämligen konkurrensreglema,som reglerna offentlig upphand-om

ling och reglerna statsstöd. EU:s konkurrensregler skall tillämpasom endast omhandeln mellan Sverige och EU- ellerett EES-landannat berörs. Om så inte falletär
tillämpas i stället den svenska konkurrenslagen. EU:s regler offentlig upphandlingom

införlivadeär i svensk lagstiftning lagen 1992:1528 offentlig upphandling.genom om
Det sistnämnda regelverket, statsstödsreglema, inte i någonär svenskomsatta lag, mende måste tillämpas i de fall handeln mellan medlemsstaterna påverkas och konkurren-

snedvrids.sen

1.2 EG-rättens tillämplighet

Är1.2.1 samhandelskriteriet uppfyllt vid civilt bruk försvarets resurserav
Kravet på handeln mellan medlemsstaternaatt skall påverkas det k samban-s-delskriteriet främst lagvalsregel,är EG-rättenavgör eller nationellen lagsom om-

skall tillämpas. Begreppet handel har vidsträckt betydelse och innefattaren även
handel med tjänster, vilket det vanligaste vidär civilt bruk försvarets En-av resurser.
ligt EG-domstolens praxis det inteär nödvändigt handeln faktiskt haratt påverkats,

det räcker det troligt handelnutan äratt skulle kunnaatt påverkas. Domstolen har i ett
flertal domar slagit fast, EG-rätten tillämpligatt är handeln påverkas direkt ellerom
indirekt, faktiskt eller potentiellt. I 92, gäller statsstöd,art står det visserligensom att
statsstöd otillåtet i den månär det påverkar handeln, inte heller denna skrivningmen

innebära krav faktisk påverkan.anses
I praktiken innebär detta sarnhandelskriterietatt uppfylltär befintliga han-om

delsströmmar ändras eller handeln utvecklas annorlundaatt vadän hade fal-varitsom
let den eventuella konkuirensbegränsningen eller statsstödet inte hadeom existerat.
Hittills har det inte existerat några handelsströmmar mellan Sverige och andra EU-
eller EES-länder inom de marknader berörs civilt bruk försvaretssom av av resurser.
Det kan alltså endast sig potentiellröra påverkan handeln mellan medlemssta-om

Medför civilt bruk försvaretstema. handeln mellan andraSverige ochav attresurser
EUEES-länder potentiellt utvecklas annorlundasett Ja, i vissa fall, civilteftersom
bruk försvarets kan avskräcka företag från andra EUEES-länderav frånresurser att
etablera sig den svenska marknaden. Likaså då utländska företag etableradeärsom



svenskasvenska önskar denutomlands den lägga anbud pågränsen markna-näramen
försvaretsmellan länderna. faktum brukden påverkas handeln Det civiltatt av resurser

något hinder skall kunnabegränsat till Sverige inte för EG-rätten tillämpas.är är att
Enligt föreligga potentiell påverkan på handelnEG-domstolen kan det i dettaäven fall.
Något generellt samhandelskriteriet uppfyllt ellerpå frågan kan alltsåär intesvar om

civila bruket. till kommissionendet beror på formen för det Det är ochutanges, upp
mellanhandeln medlemsstaterna påverkasEG-domstolen avgöra, ellerytterst att om

för civilt bruk försvaretsinte. utredningen redovisas därför konsekvenserI av resurser
svensk lagbåde tillämplig och tillämpas.EG-rätten närnär är

Helikopterfrâgan1.2.1.1

helikoptermarknaden i Norrland eller andra platsermarknadsaktöremaOm där
potentiellt skulle kunna norska ellerhelikoptrama stationerade finskaär sett tvara ex

EU:sEES-avtalets konkurrensregeruppfyllt ochbolag så samhandelskriteriet ochär
fall bör samhandelskriteriettillämpas. I detta uppfyllt,statsstödsregler skall anses vara

konkurrera kontraktvisats för utförainget utländskt intresse ännu att atttrots att om
för femmarknader aktuella de helikoptrarnaSjuktransporter geografiskapå de ärsom

slutit avtal med landstinget inorskt bolag Värmlandfrågan gäller. faktumDet ettatt
utländska bolag kan ha intresse etablera sig i Sverige.visar, troligtdet attär attatt av

potentiell påverkan påpå indirekt, handeln mellanDärmed bör EG-domstolens krav
uppfylld.medlemsstaterna varaanses

Övriga bruk försvaretsformer civilt1.2.1.2 av resurserav
inte ändras handelnbefintliga handelsströmmar eller mellan medlemssta-I de fall

annorlunda den eventuella konkurrensbegräns-inte kan utvecklassägas trotsterna
samhandelskriteriet inte uppfyllt och endastningen eller statsstödet svensk lagär

för Skolskjutsarbeställningslrañk med buss lokala inte på-tillämpas. T kan sägasex
och andra EUEES -lånder på märkbart där-verka handeln mellan Sverige ochett sätt

Emellertid inteför måste inte till EG-rätten. kan dettahänsyn avgörata man gene-man
fall till fall samhandelskriterietrellt, måste från uppfyllt.äravgörautan omman

1.3 Konkurrensregler

1.3.1 Allmänt

fö-utformade med konkurrensreglerDe svenska konkurrensreglema EU:sär som
materiella bestämmelser skall tolkas bakgrundrebild. lagensDen svenska mot av
följande framställningenrättspraxis inom den kommer själva sakfråganEU. I om-

striderförsvarets konkurrensreglema eller inte bedömascivilt bruk mot attav resurser -
i den konkurrenslagen. bedöm-med utgångspunkt i 6 och 19 svenska Resultatet av

ningen i fallet giltigt, använder konkur-kommer det här EU:säven att vara manom
EEG-fördraget. företrädeoch konkurrenslagenrensregler i 85 86 Den harart. nya

reglerarframför militär medverkan i civil verksamhet.förordning 1986:1111 som



3

delsDetta för konkurrenslagen och dels föratt lag denär tillkomatten för-änsenare
ordningen.

1.3.2 Den svenska konkurrenslagen

Konkurrensverket har i sin Sambruk i offentlig sektorrapport angivit civiltatt
bruk försvarets skulle kunna strida konkurrenslagen. Någotmotav brottresurser mot
konkurrenslagen har inte kunnatännu konstateras, även Konkurrensverketom ut-
trycker farhågor för konkurrensen på flertal olikaatt marknaderett kan komma att
snedvridas. Konkurrenslagens förbud konkurrensbegränsande avtalmot och missbruk

dominerande ställning kommer emellertid i praktiken endast undantagsvisav kunnaatt
tillämpas civilt bruk försvarets beroende på lagens utformning.av resurser

1.3.2.I Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag

Paragrafen förbjuder samarbete mellan företag. De enheter inom försvaret som er-
bjuder civilt bruk försvarets betrakta företagär i konkurrenslagensattav resurser som
mening, eftersom de bedriver verksamhet ekonomisk eller kommersiell för-av natur.

måste naturligtvis respektera konkurrenslagenssvaret förbud konkurrensbegrän-mot
sande avtal i 6§ KL. Emellertid försvarets sällan företag.är I de flestamotparter fall

civilt bruk försvarets upphandlar kommuner eller landsting tjänsterav av resurser av
försvaret. Kommuner och landsting vid upphandling inte betraktaär företag iatt som
konkurrenslagens mening och därför kan § 6 KL inte tillämpas.

3.2.2 Missbruk dominerande ställningav
Närmare till hands ligger, civilt bruk försvarets skulle kunnaatt innebäraav resurser

missbruk dominerande ställning underprissättrting. För fö-att avgöraav ettgenom om
d enhet inom försvaret verksamt inomretag civilt brukär försvaretsv s en som av

harresurser dominerande ställning måste först vadavgöra den rele-ären man som
marknaden. Den relevanta marknaden bestämsvanta vad produktmarknadenärav som

Ävenoch vad den geografiska marknaden. här gårär det inte något all-sägasom att
brukmängiltigt civilt försvarets frågan måste från fall tillutan avgörasom av resurser,

fall. När väl har lyckats vad den relevantaavgöra marknadenär återstårman som att
bestämma det aktuella företagets marknadsandel. Här får söka ledning i EG-dom-man
stolens praxis. Om marknadsandelen 40-45% och företaget iär oberoendestort agerar

sina konkurrenter räcker denna marknadsandel till dominerande ställning, vilketav en
blev domstolens slutsats i fallet United Brands 2776 ECR [1978] 207. Meds en
marknadsandel under 25 % bör dominerande ställning utesluten. Enen anses vara
marknadsandel 50 % skapar presumtion företaget innehar dominerandeattca en en
ställning och marknadsandelar 70 % bör företaget faktiskt innehaöver enanses
dominerande ställning. i

Helikopterfrågan intar liksom tidigare särställning. produktmark-Den relevantaen
naden i detta fall Sjuktransporter med ihelikopter. Denär geografiska marknaden är
det korta perspektivet relativt beroende helikoptramas för-räckvidd.snäv, Eftersom

endast sedan den januaril l995 har börjat verka marknaden lör sjuktranspor-svaret
inneharhelikopter, försvaret inte någon dominerandeter ännu ställning. sådanEnper



ställning skulle säkerligenemellertid kunna uppkomma, Konkurrensverketprecis som
konstaterar i icke-ingripandesitt beslut besked åt Norrbottens Arrnéflygbataljonom
Dnr 66093

För andra former civilt bruk försvarets skulle i ochvartavav resurser man ett av
fallen behöva fastställa produktrnarknaden, den geografiska marknaden och marknads-
andelen för det kan fråga dominerande ställning.avgöraatt Dettaom ärvara om en en
uppgift för Konkurrenverket inom för dess handläggning ärendenramen av som an-
mäls dit. Med tanke på vad civilt bruk försvarets ofta består iav resurser
busstransporter, utbildning, dykverksamhet d kan förmoda försvaretatt yttersto man
sällan kommer dominerande ställning.innehaatt en

de fall ställning välI dominerande kan konstaterats återstår företa-att avgöraen om
missbruk.beteende kan Vilken prissättningsmodell väljer förutgöra civiltgets änman

bruk försvarets så det ändå konstruerat pris. kanMan emellertidär inteettav resurser
förutsätta, erbjuder kvalitetsmässigtförsvaret lika bra eller bättre tjänsternär tillatt ett
lägre pris aktörervad privata på marknaden vid givet tillfälle erbjuder,än så före-ett
ligger i sig underprissättning.

Underprissättning inte entydigt begrepp. Den engelskaär predatoryett ärtermen
pricing, vilket kan med r6va1prisséittning. faktumDet företagöversättas maxime-att

sin vinst och slår mindre konkurrensdugliga företag normalt inslagärut ettrar en
marknadsekonomi. Likaså kan pris inte täcker företagets kostnader under vissaett som
omständigheter motiverad, det gäller introducera produktnär påtex attvara en ny
marknaden. Underprissättning emellertid skadlig för konkurrensen,är företag,när ett

redan har dominerande ställning, bestämmer sig för sig med sinagöraattsom en av
konkurrenter. När företaget till slut på marknaden kommer detär vilja draensamt att

sin monopolställning så mycket möjligt, eftersom det kostsamtnytta är ägnaattav som
sig åt underprissättrting. företag gick konkursDe i gjorde det inte för deattsom var
ineffektiva företag, för de inte hade uthärda prisnivåattutan attsamma resurser en som
inte täcker kostnaderna.

Svårighetema vad underprissättning har lett till doktri-avgöra är iatt attsom man
och i domstolars praxis i första hand har velat skapa objektiv be-metod attnen en

vad underprissättning. Eftersom lågt pris också kan förstämma är uttryckettsom vara
sund konkurrens, det ofrånkomligt den objektiva metoden måste kompletterasär atten

med ytterligare Olika rättsordningar har olika lösningar.ett moment.
Det grundläggande rättsfallet från EG-domstolen behandlar underprissättningsom
fallet AKZO 6286 [ECR] 1991 3359. Domstolens utslagär innebär underpris-atts

sättning kräver
prisrekvisit företaget säljer under sin kostnaderettc -
subjektivt rekvisit syftet skall eliminera konkurrent.ett att0 vara en-

EG-domstolen uttalade, pris från dominerande företags sida lägreatt ett ett ärsom
den genomsnittliga rörliga kostnaden, i normalfallet syñar till eliminera kon-än att en

kurrent. denEtt pris ligger genomsnittliga rörliga kostnaderna, lägreöver änsom men
kostnadernade genomsnittliga totala också iunderprissättning, ingårutgör det enom

plan eliminera konkurrenter.att -
Tolkningen underprissättningi svensk följer EG-domstolens tolkning.rättav

ekonomemaI U S A presenterade Areeda och Turner 70-talet modell för atten
definiera Modellenunderprissättning. syftar till objektiva krav försälta attatt upp
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kunna vad underprissättningavgöra är och innebär granskar företagetssom att man
kostnader. Om priset understiger företagets genomsnittliga rörliga kostnader bör dom-
stolar enligt Areeda och Turner betrakta förfarandet underprissättning. Modellensom
har emellertid blivit kritiserad och har inte the Supremeanvänts Court. Däremotav
har, framgår EG-domstolen tagit intryck modellen. Amerikansksom krä-ovan rättav
ver

prisrekvisit företaget säljer under kostnaderett sina0 -
sannolikhetsrekvisit föreliggerdetett sannolikhet förlusten företagetstor0 att som-
vid underprissättningen kommergör kunna återtas i skedeatt ett senare

Amerikansk innehåller alltså inget subjektivt rekvisit,rätt d måste inte visav s man
prissättningen iled plan slåatt sina konkurrenter.är Enligt praxisett att iut lägreen

instanser priser under den genomsnittliga rörliga kostnaden olag-presumeras att vara
liga, medan priser genomsnittligaden rörliga kostnadenöver under denmen genom-
snittliga totala kostnaden lagliga.attpreseumeras vara

Vid tolkningen svensk EG-rätt och amerikanskrätt, uppstår det praktiskarättav
problem vid bestämmandet kostnader. Vad skall betraktas fasta kostnader ochav som
vad rörliga kostnader finns ingetDet entydigtär på detta. sittI avgörandesvar av
AKZO-fallet definierade EG-domstolen arbetskostnaden fast kostnad.t Av-ex som en
görandet visar också det krävs omfattande analys företagets olikaatt kostnaderen av
och klassificering dessa i fasta och rörliga kostnader. Detta inte helt enkeltären attav
åstadkomma.

Genom sitt i civilt bruk försvarets bedriver försvaret bådeengagemang av resurser
uppdragsñnansierad och anslagsfinansierad verksamhet. Som Konkurrenverket påpe-

finnskar det risk för k korssubventionering. Korssubventioncring innebären s popu--
lärt uttryckt förlorar pådet tjänar på karusellen. Ett företagatt man gungoma man-

tillverkar två produkter, den konkurrensutsatt marknad och densom varav ena en
andra på marknad där någonden anledning ingen eller konkurrens,möteren av svag
skulle kunna subventionera den konkurrensutsatta produkten hålla högtatt ettgenom
pris på den andra produkten. Konstaterad korssubventionering skulle innebära miss-
bruk dominerande ställning, givet alla andra förutsättningar för dettaatt ärav upp-
fyllda, också konflikt med EU:s statsstödsregler. Det behandlas nedan.men en senare

Även försvaret skulle sig skyldig till underprissättning återstårgöra detom att ana-
lysera varför. Enligt ochsvensk EG-rätten det endast försvaretsrätt syfteär medom

lågadet priset konkurrenterslå sina beteendet kanär missbrukatt ut utgörasom av
dominerande ställning. Konkurrensverket i helikopterfrågan något sådantattanser
syñe inte kan konstateras. § 19 kommer alltså inte kunna tillämpas försva-att närens

enheter innehar dominerande ställning den relevantarets marknaden. sedanAtten
konkurrenter till försvaret kommer i konkurs försvinnaoch från marknaden kanatt
bli olycklig följd försvarets agerande, inte försvarets syñe.ären av men

1.3.3 Slutsats

Civilt bruk fallerförsvarets flestai de fall utanför tillämpningsområdetav resurser
för förbudet konkurrensbegränsande avtal i § 6 KL. För försvaret skall kommamot att

konflikti med § följande förutsättningar19 KL måste uppfyllda:vara
dominerande innehasställning måste0 en



försvarets produktion tjänster måsteeller underprissättas0 av varor
underprissättningen skall ske i syfte slå konkurrenterutatt0
Om prissättningen sker med hänsyn till RRVzs yttrande Hkp så kanll, prisetom

inte underligga de totala kostnaderna.sägas genomsnittliga Presumtionen under-om
prissättning eller korssubventionering därmed undanröjd. För övriga formerär civiltav
bruk försvarets gäller prissättningsmodellRRV:s mäste användas.attav resurser

På ansökan Norrbottens Arméflygbataljon har Konkurrensverket meddelat icke-av
ingripandebesked för fördelningen samdrifisvinster mellan militären och berördaav
landsting. icke-ingripandebesked innebär, KonkurrensverketEtt har förbunditatt sig

inte tillämpa de sanktionsmöjligheter står till buds enligt konkurrenslagen.att Densom
materiella prövningen Konkurrensverket gjort i ärendet visar i enlighetatt medsom

civilt försvarets endastbruk undantagsvis angripasresonemanget ovan av resurser
med konkurrenslagen.

1.3.4 EU:s konkurrensregler

I de fall skall konkurrensreglerEG-rätten tillämplig dess tillämpas iär stället för
den svenska konkurrenslagen. Från materiell synpunkt blir det ingen skillnad i resultat
vid prövningen civilt bruk försvarets strider förbudet konkur-mot motom av resurser
rensbegränsande avtal i 85 EEGF eller förbudet missbruk dominerandeart mot av
ställning i EEGF. paragrafema86 De svenska 6 och 19 i konkurrenslagenart är som

utformade med regler förebild. PrecisEU:s falletnämnts med den svenskaärsom som
konkurrenslagen kommer konkurrensregler endast iEU:s undantagsfall kunnaatt ap-
pliceras brukpâ civilt försvaretsav resurser.

Emellertid bör det faktum EG-domstolens avgörande handladenotera attman om
privat företag. inte helt säkert EG-domstolenDet skulle bedöm-ett är att göra samma

ning det gäller offentligt företag. Avgörande för 86 EEGF ellernär § KL19ett att art
inte tillämplig civiltpå bruk försvarets försvaret inteär har till syfteär, attresurserav

slå sina konkurrenter. subjektiva rekvisitDetta krävde EG-domstolen i detatt ut ovan
Omnämnda offentligafallet AKZO. Försvaret och andra kommer emellertidorgan
aldrig ha syftet slå sina konkurrenter. kanMan därför diskutera detatt att ut ärom
relevant begära det subjektiva rekvisitet skall uppfyllt det frågaatt att när ärvara om
offentliga företag.

1.4 Lagen offentlig upphandlingom

1.4.1 Allmänt

upphandlingarNär och kommun måste LOU offent-lagen 1992:1528görstat om-
lig upphandling ändrad 1993:1468 beaktas.lag Lagen innehåller sammagenom -
materiella rättsregler direktivEU:s offentlig upphandling följaoch attsom om genom

uppfyller bådeden upphandlande enhet den svenska lagstiñarens och EU:s kraven
offentlig statligaupphandling. Tidigare myndigheter bundna Upphandlingsför-var av

följdordningen, kommuner, tillmedan frivilligt åtagande, omfattadesett ettav av
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kommunalt upphandlingsreglemente. Numera gäller upphandlingslagens regler både
och kommun. Vidare kanstat upphandlingar överprövas domstol och det kan ocksåav

utdömas skadestånd till dem lidit skada, upphandlingen gåttintesom till.rättom All
upphandling skall ske affärsmässigt, d i konkurrens med antagande detv ekono-s av
miskt fördelaktiga alternativetmest ovidkommandeutan hänsyn. sistnämndaDet före-
skrevs också Upphandlingsförordningen och det kommunala upphandlingsreg-av av
lementet.

LOU innehåller antal angivna belopp kett tröskelvärdenTröskelvärdenas olikaär-for olika upphandlingar. Förtyper upphandling och tjänster,av vilket ak-av varor är
tuellt vad gäller civilt bruk försvarets tröskelvärdetär 200 000 ECUav caresurser 1,8
miljoner SEK Ovanför tröskelvärdet måste EU:s regler följas strikt. Under tröskelvär-
det kräver ingetEU grundläggandeän EG-rättsligaannat att principer förbudt ex mot-diskriminering medborgarskap skall beaktas. Den svenska lagstiftarenp g a har valt-

låta alla upphandlingar ochatt underöver tröskelvärdena omfattas LOU, för deav men
inte alla paragrafer i LOU tillämpligaär upphandlingensenare skall följautan reglerna

i LOU 6 kap. I bilaga till LOU kallad Avdelning B finns vissa tjänster förteck-en
nade. För dessa tjänster skall också förfarandet i kap6 användas, värdet påoavsett
tjänsten.

Den upphandlande enheten har enligt huvudregeln skyldighet det billigasteatt anta
anbudet. En altemativregel emellertid möjlighet det kvalitetsmässigtatt bästaantager
anbudet, där kvalitet kombination pris,är servicegrad, miljöhänsyn Deen av a o
omständigheter den upphandlande enheten tänker hänsyn till måstetasom noga anges.
En pågående upphandling kan länsrättenöverprövas i första instans fram till dessav att
beslut upphandling fattas. Om det blir aktuellt med talan skadestånd efter detom om

oriktigt upphandlingsbeslut har fattats,att ett detta tingsrättenprövas i första in-av
Skadestånd kan utgå för hela denstans. skadan, inklusive det positiva kontraktsintres-

d för utebliven vinst. Den skadelidandeset, även har till den ekonomiskarättv ställ-s
ning han eller hon hade vunnit upphandlingen.som om

1.4.2 Lagens tillämplighet vid civilt bruk försvaretsav resurser
LOU skall tillämpas bl statliga och kommunala myndigheter. Konkurrensver-av a

ket har i sin Sambruk i offentlig sektor uttrycktrapport tvekan LOU tillämpligärom
på sambruk. LOU i l kap 5 § antal definitioner. Här definierasett upphandlinganger

köp, leasing, hyra eller hyrköp byggentreprenader eller tjänster.som Upp-av varor,
handlingskontrakt skriftliga avtalär upphandlande enhet ingår avseendesom en upp-
handling enligt denna lag. Upphandlande enhet statliga, kommunalaär andraoch
myndigheter, beslutande församlingar i kommuner, landsting och kyrkliga kommu-
ner... Civilt bruk försvarets innebär försvaret erbjuder sina tjänsterav attresurser
på marknaden. De önskar dessa tjänster i bruk måste köpata leasa, hyra, hyr-som
köpa försvaretdem och sluta kontrakt detta med försvaretett eller enhet inomav om
försvaret. falll de den upphandlande enheten och den erbjuder tjänsten skildaärsom
juridiska tillämplig.LOUär LOU alltså tillämpligär då kommun ellerpersoner tex
landstingskommun önskar utnyttja civilt bruk försvaretsav resurser.

Frågan LOU tillämpligär dåär statlig upphandlande enhet önskar köpaom en
tjänster försvaret. Nämnden för offentlig upphandling NOU LOU inteav attanger,



skall tillämpas myndigheterköp mellan statliga produktion inomavseende endera
myndighetens verksamhetsområde. begreppetnormala Hur myndighetens normala
verksamhetsområde domstolskall tolkas kan endast säkert Man kan dockavgöra. anta

försvarets består i försvarnormala verksamhetsområde landet. Dettaatt inteärav en
tjänst kan köpas. i något fall har civilt bruk försvaretsinte tagit sådansom av resurser
form, kan försvar landet.det Detta talar för LOUutgöra kansägasatt attav vara
tillämplig upphandlande enhetstatlig utnyttjar civilt bruk försvaretsäven när en av
resurser.

Vid civilt försvarets försvaret denbruk erbjuder tjänstema.är An-somav resurser
offentlig upphandling beaktas åligger i förstaför reglerna hand densvaret att om upp-

handlande statliga eller kommunala enheten. Försvarets består i attansvar som an-
schysst anbud. de fall privat rättssubjektbudsgivare I utnyttjar civilt brukettettavge

försvarets tillämpas inte LOU.av resurser

helikoptertjcmsterVästerbottens läns landstings uppphandling1.4.2.1 av
landsting utnyttja helikoptrar vid SjuktransporterDe önskar har möjlighet attsom

tillämplig.sluta avtal med försvaret detta. LOU Ett exempel Västerbottensär ärom
medlandstings upphandling ambulansuppdrag helikopterläns 941220. Landstingetav

Annéflyg Landstinget uppdrogvalde sluta avtal med AF 940825 sin service-att
Vidbegära anbud för helikopterentreprenad. anbudstidensnämnd utgång 941103att

fem inkommit. Landstingsstyrelsen valde 941219hade anbud fastlägga ambitions-att
helikopter,nivån innebar krav på bl tolv månadersför 1995 vilket beredskapstid,stora

instrumentflygning, omgåendevilket förutsätter mörker- och anspänningtid under dag-
arnbitionsnivå. Arméflygtid. anbud motsvarade denna den ende anbudsgiva-Fyra var

erbjuda helikopter med två vilken frånkunde början varitstor motorer,ren som en av-
inklusive medicinteknisksedd för ambulansflygning utrustning. kvalitet,Denna höga

medel blandpris låg anbudsgivama,tillsammans med Arméflygöverstraxett som gav
kontraktet.

valde genomföralandsting förenklatVästerbottens läns upphandlingsförfa-ettatt
värdet denrande enligt LOU, upphandlade tjänsten6 kap drygttrots att

tröskelvärdct. Anledningen landstingetmilj SEK överstiger helt korrekt be-7 är att
främst sjukvård, vilket klassattraktade helikoptertjänsten k B-tjänst.ärsom som en s

enligt 6 kap oberoende värdet påB-tjänster upphandlas alltid tjänsten. iTransporterav
och här tröskelvärdet upphandlingsförfarandesig klassat A-tjänstär avgör omsom en-

förenk-kapitlet skall användas. Genom beslutetligt femte eller sjätte genomföraatt en
inte upphandlingen i föreskrivslad upphandling har landstinget EGT, vilketannonserat

upphandlingsförfarandct i kap.i det 5öppna
helikoptenjänster börupphandla för sjuktransporterlandsting önskarAndra som

Prisni-försvarets helikoptrar håller mycket kvalitet.följa Västerbottens modell. högen
konkurrenskraftig. förutsätts RRV godkänt fram-också Det den modell förvån är att

anbudsgi-försvarets framtidahelikoptertjänsten. framgångarprisräkning på somav
Såkonkurrenskraftigt prisdet kan erbjuda.huvudsak hurbestäms i är somav manvare

dumpingbud,orimligt d lägger lagen offentligintelänge priset ettär upp-v s om
föri upphandling kan ske efter den modellinte några hinderhandling vägen att som

erbjuder.landstingVästerbottens läns



1.4.2.2 Problem denna modell eventuellt kan användasinteom
Det står varje landsting fritt upphandla försvarets helikoptrar elleratt inte. Lands-

tingen kanske inte önskar utnyttja helikoptrar överhuvudtaget. Om de vill ha helikopt-
kanske de inte önskar upphandla försvarets helikoptrar.rar, Försvarets helikoptrar hål-

ler högsta kvalitet och förmodligen skulle varje landsting vilja utnyttja dessa, baraompriset på dem det Om prisetär inte detär finns ingeträtta, Eftersomgöra.att pri-
försvaret på sinaset helikoptrarsätter konstrueratsom är pris,ett det viktigtär kon-att

detta på bästa Utifrånstruera upphandlingslagenssätt. synpunkt prisär godtagbartett
så länge det inte orimligt lågt någonär och tillfredsställande förklaring inte kan lämnas
till detta.

1.4.2.3 Andra former civilt bruk försvarets Upphandlingar underav av resurser. trös-
kelvärdena

Värdet på många tjänster försvaret erbjuder civilt bruk försvaretssom som av resur-
når inte till tröskelvärdet på 1,8 miljoner. Vid dessa upphandlingarser skallupp LOU

endast tillämpas mindre krets myndigheter, i vilken statliga och kommunalaav en
myndigheter dock ingår. Upphandlingar och tjänster under tröskelvärdet skallav varor

de genomföras affärsmässigt.även Lagens första, Ävensjätte och sjunde kapitel gäller.
vid dessa upphandlingar kan talan över-prövning upphandlingsproceduren ochom av
talan skadestånd kan respektive allmänprövas domstolom av

1.4.3 Slutsats

Det finns inte någon grundläggande motsättning mellan civilt bruk försvaretsav re-
och lagen offentlig upphandling i sig. Detta förutsätter desurser enheterom att som

omfattas LOU och önskar köpa försvarets tjänster i enlighet med lagensav som agerar
föreskrifter.

1.5 Statsstöd

1.5.1 Allmänt

Konkurrensverket påpekar i sin sambruk, detta skulle kunna kommarapport iattom
konflikt med EU:s regler statsstöd, under förutsättning samhandelskriterietattom är
uppfyllt. Som kan så falletnämnts för vissa former civilt bruk försva-ovan vara av av

Konkurrensverket vidare i sinrets Av definitionen för offent-resurser. rapport:anser
liga följerstöd också sådan intemförsäljning till de underpriseratt sambruk förut-som

och till vadsätter skulle kunna betraktas offentligt företag public under-ettsom som
taking i direktivets mening, faller inom för vad med stöd. Detta ef-ramen som avses

metoden innebär offentligadet företagettersom kommer förbrukaatt att resurser, varav
de fasta Överföringkostnaderna belastar offentlig verksamhet. statligaen annan av
medel korssubventionering sker därmed mellan de olika verksamhetema.genom
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Korssubventionering blandaralltså föreligga, försvaretkan sinomanses samman
uppdragsfinansieradeanslagsfmansierade helikoptertrans-verksamhet med den

korssubventioneringporttjänsten. underprissättning ochHär ifrågasätts inte bådeatt
undvikas civilt bruk försvaretskan statsstöd. Emellertid bör kunnautgöra att av resur-
Underprissättning i offentligmedför underprissättning. sektormoment ärser av en

föremåli dagsläget för utredningmycket komplicerad fråga, iär Närings-en egensom
departementet.

statsstöd1.5.2 Gällande regler för

enligt EEG-fördragetsfall gäller 92-94I de statsstöd kan konstateras kom-art att
befintliga och former statsstöd.missionen måste underrättas Det sedanärnya avom

besluta statsstödet i allafall rådets fall skallkommissionens sak och i vissa tillå-att om
statsstöd generellt, nämligenEEG-fördraget tillåter vissa typertas. av

socialt till enskilda konsumenterstöd0
naturkatastroferorsakadestöd för avhjälpa skadoratt av0

efter kommissionens godkännandeformer tillåtasDe stöd kan ärav som
regionerstöd till mycket eñersatta0

projekt eller för avhjälpa allvarlig störning istöd till viktigt europeiskt attett etten0
lands ekonomi

påverkar handelnregioner inte i negativ riktning istöd till vissa ellersektorer som0
intresset.detomfattning strider mot gemensammaen som

stödet särskilt tillbedömningenKommissionen i avser
inteutveckling bara kommer den enskilda med-statsstödet skall främjaatt som0

Unionenlemsstaten till del, ävenutan
utveckling skall komma till ståndnödvändigt för dennastödet är attatt0

vikten utvecklingen uppnåmed hänsyn till villstödet proportioneligtäratt av man0
stöd slag beslut kvalificeradtillåta medRådet kan därutöver även annatav genom

till den europeiska varvsindustrin. Slutligen kan rådetmajoritet. Sådant stöd finns tex
omständigheter på ansökan medlemsstat enhälligt beslutaunder exceptionella av en om

förbjudet.tillåta sådant stödatt som annars vore

1.5.3 Slutsats

civilt brukutformade det högst otroligt försvaretsSom EU:s regler är attvore re-av
statsstödjande karaktär godkändaeventuellaskulle kunna de moment avavsurser

måste utformas sådantCivilt bruk ingetEU. försvarets sättett stats-attresurserav
stöd utgår.

från länderErfarenheter andra1.6

Även ochländer Danmark, Tyskland, Frankrikeeuropeiska Norge,i andra som
ii det civila samhället i olika former. LiksomförsvarsmaktenStorbritannien deltar

konflikteruppmärksammat möjliga med konkur-Sverige länderhar i dessa aman
fårföreskrifter försvarsmaktenförekommande interensreglema. Vanligt är attom



konkurrera med det civila samhället. Nåir den ändå insats skallgör denen tamarknadsmässigt betalt Norge eller holdes ekonomisk skadesløs Danmark
nyttjaren betalar för den militära merkostnaden Frankrike. Reglemas detaljerings-
grad attjämföraär med den i förordning 198621l l l militär medverkan i civilom verk-
samhet. detAv material har framgårstuderats lika lite i den svenskasom förord-som
ningen vad marknadsmässigt betalt för något ochär exakt hur går tillvägaman när
räknar fram försvarsmaktens kostnader. Materialet tyder också på försvarsmaktensatt
deltagande i det civila samhället främst verkar ha karaktären punktinsatser.av

Det emellertid inteär alltid fråga punktinsatser. Bundeswehrmacht i Förbunds-om
republiken Tyskland bemannar sedan slutet 60-talet antal helikoptcrstationerett förav
Sjuktransporter. l Tyskland beslutar delstatema vilka helikoptertransportföretag som
skall få sjuktransportuppdrag. Av 40 stationer bemannar BW nio. Marknaden för
Sjuktransporter alltså reglerad i Tyskland.är EEG-fördragets 90 tillåter medlemssta-art

anförtro särskilda uppgifter allmännyttigterna att karaktär till vissa företag och detav
säkerligen denna möjlighetär har utnyttjats. Intressant reduceras BW:s prissom nog

med eftersom25 % BW får tillfälle sin personal.öva Detta direkt parallellatt är tillen
fördelningen samdriftsvinster i den k CEPRO-modcllen aktuell vid pris-ärav s som
sättningen Norrbottens arméflygbataljons helikoptertjänster.av

1.7 RRV:s lösningar

RRV har haft i uppdrag lämna förslag till prissättningsprinciperatt i helikopterfrå-
Det naturligtvis bra grunddragen i dessa principer kunde användasgan. vore ävenom

för andra former civilt bruk försvarets RRV:s utredning visar emellertidav av resurser.
hur komplicerad frågan och hur svårt detär konkret beskedär hur prisernaatt ettge om
skall räknas fram. företagsekonomisktEtt vid handensynsätt prismodellen börattger
leda till pris mellan särkostnaden fulloch kostnadstäekning.ett Ett samhällsekono-
miskt resultatet prisetsynsätt bör ligga någonstans mellanatt särkostnaden ochger
landstingens betalningsvilja för helikoptertransporter. Ett pragmatiskt juridiskt synsätt
leder till prismodellema bör pris elimineraratt försvaret kan misstänkasett attge som
för underprissättning eftersom detta skulle leda till eventuell konflikt med konkur-en
rensreglema och säker konflikt med EUzs statsstödsregler.en

En slutsats därför konstruera prissättningsmodell där försvaretsatt särkost-vore en
nad för civilt bruk försvarets lägsta pris. Till detta adderasutgör antalettav resurser ett
ytterligare kostnadsposter efter skälighetsbedömning. Det bör då möjligten attvara

hanterbar prismodell inte står i konflikt med sig konkurrensregler,en som stats-vare
stödsregler eller EUzs krav Sveriges lojalitet med förverkligandet IEEG-fördragct.av

l.8Konsekvenser for civilt bruk försvaretsav resurser

En juridisk bedömning visar civilt bruk försvaretsatt inomav resurser ryms nuva-
rande regelverk. Emellertid det i enlighet medär iviktresonemanget stor attovan av
framtiden använda sig genomtänkt prissättningsmodell. l ocksåuppdraget harav en
ingått ställning till medlemskapethur iatt lill påverkarta möjligheterna ökattill ett
civilt bruk försvarets Med nuvarande riittsliige och under förutsåittiiingav attresurser.
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gällande regler beaktas ökat civiltkan inte förhindra bruk.EUss regelverk ett Detta
betyder inte det därför civiltlämpligt omfattningen brukökaatt försvaretsär att av av
resurser.
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LUFTMRTSVERKET Bilaga 4

i Utredningen
Fredstidautnyttjandeför civila ändamålavresurseravseddaför försvarsändamâl
Försvarsdepartementet
10333 STOCKHOLM

Datum innr.-.;--, .-.HeléneJansson 1994-12-22 P94 2-201l 5-1809
I

Z¢~-..&#39;.&#39; Endatum cz-z-
01l-l9 2092

Luftfartsverket blivithar ombett sig eventuellatt över användningyttra arménsen av
militära i civil verksamhet.MedanledninghäravfårLuftfartsverketanföraresurser
följande.

Sverige sedanden16augusti1993är avtalmedEGbundet RådetsFörord-genom av
ningEEG 240792 den23juli 1992 utfärdande tillståndför lufttrafikföre-nr av om av

Bi]ag§_1_.Enligt nämndaförordningfår ingetföretagtag etablerati denärsom
Europeiskagemenskapen betalningutföralufttrartsportermot postavpassagerare,
ochellergodsinomgemenskapen, det inteharbeviljats operativlicens.Ge-om en

imenskapenomfattar dettasammanhang Sverige.Undantagetäven frånovanståendeär
avendastlufttransport ochellerochellergodsmedicke-motordrivnapostpassagerare,

ultralätta luñfartygmotordrivna ochlokalaflygningar innebärinte mellantransportsom
olika rundflyg.flygplatser ‘

En förutsättningarnaför företagskallerhålla operativlicens företa-attett ärav atten
verksamhethuvudsakliga luñtransportenbarteller i kombinationgets är medannat

affärsmässigtutnyttjande luftfartygeller reparationoch b.underhåll art ldemav av
Förordningensdefinition företag fysiskellerjuridiskär oavsettav en omperson,
verksamhetenbedrivsi vinstsyñe,eller officiellt själv-detharett oavsettorgan, om
ständig juridiskstatussom person.

följervadAv avseddaför skallförsvarsändamålsagts attsom ovan omresurser
passagerareanvändasför betalning, utförtransport krävs denmot transpor-av att som

har operativlicens.Det fall Luft-diskuterats medi kontakternaten närmasten som
fartsverket fredstidaanvändning försvaretshelikoptrarför sjuktransporter.är civilaav
Dessa och Luñfarts-helikoptrar dencivila transportverksamhetenmåste enligti såfall,

avdel-verketsuppfattning,läggas från särskildövrig militärverksamhetiseparat en
iellerningeller huvudsakligasektion, enbartverksamhetskall lufttransportvars vara

75Pos1adress:601 25NORRKÖPINGGaluadress:Vikboplan79 I9TeleIax:0II11Telefonväxel-on I92000TeIex:6425O -



ellerluftfartyg reparationaffärsmässigtutnyttjandemed ochkombination annat av
underhåll dem.av

sökandenspå ekonomi,kravsärskildalicensieringsförordningenVidare finns i
verksamheten.användasiIuftfartygstorleken deberoende attavsessom

iersättningsansvar sambandtäckaförsäkrad för medskall vidareSökanden attvara
ochgods, tredjebagage,tillsärskilt med hänsyn postolyckor. man.passagerare,

registreradei Sverige.skallverksamhetenanvändsiluftfartygDe varasom

särskildakrav i artikel 9 beträffandehärutöverinnehållerLicensieringsförordningen
AOC:Certificate,Air Operatördrifttillstând

operativ licens och förutfärdandet dessförvillkoralltidskallDet ett avvara
gällandedrifttillstând trafik-harberördaföretaget utövadet attgiltighet ettatt

omfattardenoperativa licensen ochverksamhettäckerdenrättigheter somsom
rådsförordningen.relevantai denuppfyller kravensom

punkt börjar tillämpas, gäller dei 1rådsförordningdenTill dess avsessom
trafikrättigheter,utövande ellerfördrifttillståndförreglernanationella av

lufttransporter.tillståndsgivning tillrörande utövarerättighetermotsvarande av

ingår,vari SverigeAuthorities,AviationJoint antaförväntasJAAapril 1995Den 1
ingåbestämmelsernakommerområde.IdettaRegulations attAviationJointJARS

hittillsEU-kommissionen harmaximalt 4 år.bliförväntasimplementeringstidsomen
kommissio-regler iJAA:si ochsäkerhetsreglerutarbetas JAA tasattaccepteratatt

EU-förordningregelverk iin nämndaEUrådsförordning.Omtillförslag tar ennens
avseenderådsförordningmed reglermedlemsländer. Eni samtligablir det gällande

kortår. årsskiftet, ellerinom några Frplatsliggadrifttillstånd kan väntas o m
direktrådsförordning får därefterimedlem EU. EnSverigedärefter, kommer att vara

Sverige.iverkan lagsom

olikagäller decivila regler ipå debyggerinom JAAregler utarbetasDe somsom
deuppfattning och praxis i EuropaärLuftfartsverketsEnligtländernaidag.europeiska

utfärdats icivila dokumentlicensieringsförordningenidrifttillstånd omnämns somsom
ICAOlOrganizationsCivil AviationInternationalenlighet medICAOs normer.

i punkt 4.2.1.1: AnFöljande operatorof AircraftOperation sägsPart 1Annex
validofunless possessionoperationscommercial airshall transport anot engage

Operator.of theissued theby StatedocumentequivalentCertificateair operator or
Operatördrifttillstånd Airmilitärtdet inte någottill finnsSåvitt Luftfartsverket känner

mening, civilt dokumentLuftfartsverketsenligtAOC ettCertificate, AOC. Ett är,
AOC verifierar innehavarenflygsäkerhetsmyndighet.Ettcivilutfärdat attav en

tillsynunderstårICAO 6grundadepå Annexflygsäkerhetskravcivila samtuppfyller
attluñfartygen civilregistre-skallföljerflygsäkerhetsmyndighet.Häravdenna varaav



rade,underhållnaenligt civila regler berördpersonalhar civila certifikatsamtatt och
behörigheterenligt civila regler.

tillFram dessde reglernainförs gäller sålundanationella regler förgemensamma
drifttillstånd. Någon helst sammanblandning civila och militära harsom av normer
aldrig diskuteratsinom för blandningJAA. En civila och militära begreppramen av
och regelverk lederenligt Luftfartsverkets mening till oklarhet beträffandestandard
och oacceptabeltsätt.ettansvar

detYtterst regeringen vilka nationellaär regler skallavgör gälla för militärsom som
luftfart för civila ändamålfram till dess EU:s regler träder i kraft. Underatt det eller de

kvarstårår till dess utfärdat rådsförordningEU avseendedrifttillståndatt kansom en
sålundaregeringenbestämma militära regler skall gälla för militär luftfartatt för civila
ändamål. sedanrådsförordningenNär träder i kraft får i så fall ställning tilltaman om
militär luftfart för civila ändamål förenligt med innehållet i förordningen.är

SedanChicagokonventionenstillkomst 1944har arbetatinternationellt för attman
utarbeta minimi-regler för dencivila luftfarten. En viktig förutsättninggemensamma
för liberaliseringen dencivila luftfarten i Västeuropaharvarit flygföretagen iattav
dessaländer enligt liknande regleroch i utsträckning lika villkor. Manstoropererar
har kommit långt harmoniseringsarbetetmed inom EU. De EU-förordningar och -direktiv hittills utfärdats luftfartenspå områdegäller i samtliga EES-länder.som nu
Redanidag kan EES-flygföretag utföra viss inrikestrañk i EES-land.Fråndenett annat

april 1997kommer kl cabotage tillåtet för aktörernapå EG:s inreatts vara
marknad.Detta innebär flygföretaggemenskapens kommer kunnakonkur-ävenatt att

med varandrapå varandrasnationella marknader.Det sig, enligt Luftfartsver-terrera
mening,kets märkligt militära skulle kunnaanvändasi civil verksamhetiom resurser

konkurrensmed flygföretag från medlemsländer,andra enligt heltett annatmen
regelverk.

Det enligt Luftfartsverkets mening, naturligt redanidag, förutsättningattvore, somen
för utfärda operativ licens, ställa krav på militäratt operatören samma en som
bedriver luftfart för civila ändamål på civila Därmedsäkerställsoperatörer.som en
viktig förutsättning för uppnåkonkurrenspå lika villkor mellan civilt och militärtatt
helikopterflyg.

Under utredningens hargång framkommit tankar tillämpa operativavissacivilaattom
regler för tillmötesgå Luftfartsverkets önskemål civil förstandard luftfartatt påom
civila ändamål.Luftfartsinspektionen framförthar principiell flygsäkerhetssyn-som en
punkt civil och militär flygverksamhetisin helhet måstereglerasatt sinagenom
respektiveregelverk. kan inte byggaMan verksamhet civilenskildheteren som
underhållsstandardeller civila pilotcertifikat. Med civil påregistrering följer kraven
civil standard. grundläggandeDetta flygsäkerhetsarbetetsynsätt koordineratshar
mellan Luñfartsinspektionen och Flygvapenledningen,Flygsäkerhetsavdelningen, a
vid sarnordningsmötei november 1994.



följande:Sammanfattningsvis Luftfartsverkets uppfattningär

det slageterfordrasFör bedriva aktuella operativ licens,att persontransporterav en-
vilken kravi sin ställer AOCtur

utfärdatEtt civilt dokument civil flygsäkerhetsmyndighetAOC är ett av en-
militära och civila regelverk inte godtagbar.kombination ären av-

gäller for all luftfart for civila ändamål,Ovan med undantagförnämndasynsätt
räddningstjänsteller för enstakauppdrag sådankaraktärmedverkani särskildaattav

militärskäl det lämpligt använda operatör.gör att

beredskapsssynpunktframgårLuftfartsverkets synpunkterfrån Bilaga Hemligav

fattats generaldirektöreni samrådBeslut dettaärendehar med flygsäkerltetsdirek-i av
Föredragandehar varit avdelningsdirektörenHeléneAxelsson. Jansson,Arnetö n

direktéregfustafStjernberg avdelningsdirektörenoch Bo Eckerbert deltagit iämtev
detshandläggä e ng.

Stab Information,Kopia: Gd, CPb, CPt, CLa, CLd,CL, CP,
KD STO.



Utredningen civilt bruk försvaretsom av resurser
Christina WilénO8-763 0625 Bilaga 5:1

ENKÄT FÖRSVARETSAVSEENDE CIVILT BRUK AV RESURSER

Regeringen har tillsatt amiral Bror Stefenson särskild utredare försom att
undersökadet fredstida utnyttjandet för civila ändamål avseddaförav resurser
försvarsândamâl, Christinamed Wilén, Försvarsdepartementet, sekreterare.som
Som viktig del utredningen ingår göra grundläggandeav att ochen
omfattande kartläggning det hittillsvarande civila nyttjandet totalförsvaretsav av

enkät till samtliga lokala produktionsenheterresursergenom en någrasamt
andra försvarsmyndigheter. Resultaten denna kartläggning liggaav attavses som
grund för det fortsätta arbetet och urvalet, och såledesär avgörandeför hela
utredningen.

Syftet med enkäten är göra uttömmandekartläggningatt fenomeneten civiltav
bruk totalförsvarets och ber därför besvaraav enkätenresurser, atter

utifrån erfarenheterna lokala produktionsenhet.noggrant Om det är någraer
oklarheter kan ni ringa Christina Wilén, 08-7632506 eller Rolf PousardO8-
7887916. Frågor kan hänförastill räddningstjänstbör behandlassom separat.
Generellt kan sägas verksamhet bedrivsatt enligt Lagen Räddnings-som om
tjänst inte omfattas utredningen. Däremot är planering och övning sådanav av
verksamhet betrakta del ordinarieden fredstidaatt verksamheten,darsom en av
försvarets kan brukas den civila sektorn.resurser av

Kartläggning

l Var vänlig fyll i och komplettera den lista i bilaga l översom ges era
konkreta erfarenheter civilt bruk försvaretsav av resurser.



frågorEkonomiska

beskriv hur prisernani tagit betalt för2 Om har bruk försvarets resurser,av
diskutera till exempelärde intressantahar Några variabler är attsatts. av som

efter anlitandekund, ellersamrådpå efter medpriset har hand,satts egenom
marginalkostnad.ellerfullkostnadstâckningockså detkonsulter. Ange äromav

Är gång.långsiktigt avtal eller betaltdet ett per

inte gjort detersättning, varför harinte3 fall har begärtI de

199394budgetåretintäkter erhöll ni sammanlagtca4 Hur attstora genom
civila sektornolika dentillhandahålla varortjänster till delar av

intäkter från civilt bruktill eller faktiska5 det någon hänsyn planeradeTas av
fördelas deni budgetallokeringen, ellerlokala produktionsenhetensden resurser

eventuella intäkter fråncentrala budgeten någon hänsyn tillutan
sidoverksamhet



6 Hur del intäkternautgörstor civilt bruk totala budgetav av er

7 Hur många någon gång under det året involveradesenaste ipersonervar att
tillhandahålla eller tjänster genomförandeinkl planering och till civilavaror
sektorer

8 värnpliktigaHar varit involverade i avgiftsbelagdaverksamheter

Erfarenheter

9 viktigEn del utredningen är analyserahur Försvarsmaktensmöjligheterattav
erbjuda varortjänster till civila delaratt samhälletpåverkas gällandeav av

konkurrenslagsliftning. Därför intressantär det andra aktöreratt veta om
framförallt företag haft synpunkter verksamhet konkurrens-etter ur
perspektiv På vilket har åsiktersätt dessa framförts allt från telefonsamtal
tidningsartikel utfallettill anmälan till konkurrensverket Hur blev

10 Har ni fått synpunkter inom den lokala produktionsenheten övrigaeller från
delar försvaret, till exempel tillgänglighetenvad på materielav ochavser
förslitning



ll Beskriv 1-2 projekt markera på listanovanligt lyckade

12 Beskriv 1-2 projekt där svårigheterna varithar större än normalt markera
listan

Framtiden

13 Inom vilka områden det civila bruket försvaretsattanser av resurser
lokala produktionsenhetbör framgentökaer

14 Vari ligger hindren mot ökat civilt bruk försvarets i de fallett av resurser,
detta önskvärtår Exempelvis Försvarsmaktensbehov beredskap, lagar ochav
förordningar, allmänna opinionen, ansträngda inom Försvarsmaktenresurser

Tack så för nimycket har tagit tid vår enkät. niatt Om haratter svara
några ytterligare kommentarer, användgärna baksidorna enkäten.av

StefensonChristinaBror Wilén



Bilaga till enkät

Nedan lista över möjliga exempel på civilt brukgesen försvarets Var vänlig deav resurser. ange
områdendär ni har medverkat, med angivande kund, och eventuell ersättning.status Stryk gärnaav
de områden inom vilka ni inte har haft eller planerat för någon verksamhet.Observera listan äratt- -
långt ifrån heltäckande,och vi ber därför komplettera med de exempel harer och intesom som
återfinns nedan.

Använd gärna följande markeringar:
Kunder:
S Annan statlig myndighet
Po Polismyndighet
K KommunLandsting
F Privat företag
P Privatperson
A Andra, till exempel civila organisationer

Status:
P Pågående, sedannärange
A Avslutat, tidsperiodange
F Försöktplanerat, har olika orsaker avbrutit försökenmen av

Betalning:
JaNej
Uppskattning totala intäkterav

Exempel på aktivitet Kund Status Betalning

TJÄNSTER

Utbildning
lärare-
seminarier-
AV stöd- -
audiovisuellt



BetalningStatuspå aktivitet KundExempel

Transporter

i luften-
land-

till sjöss-

sjukvárdstransponer-
samtliga

miljövämStöd vid
räddningstjänstUndantaget

rensning-
spaning-

Fordonskontroll

Ingenjönruppemas insatser
räddningstjänstUndantaget

markplaning-
broar-
sprängning-

ykeriinsatserD
fartygsbasemt-
dykare-

Sjukvård

Metcorologtjänster



Exempel påE aktivitet Kund Status Betalning

Parkförvaltning

Trañkflygarutbildning TFHS

Bevakning etc

Förrádshâllning

Verkstadstjânster

ld rottsevcnemang

Andra evenemang
till exempel musik och parader

MAL mark, anläggning, lokaler

Lokaler
adminstrativa-
verkstäder-
flygfält inkl vissa tjänster-
Snöröjning, räddningstjänstetc.



Status BetalningExempel aktivitet Kund

MATERIEL OCH VAROR

avyttringVaror
förplälgnadmâltider-
kläder-
utrustning-

uthyrningVaror
förplägnadmâltider-
kläder-
utrustning-

Matedelstöd polisen

Telekommunikation
FTN-
Apparater-

luftfartReglering av
Centraler-
Radarstationer-

RÄDDNINGSTJÄNST
planlagd verksamhet

SOS-centraler-
brand-
sjö-
fjäll-
flyg-

materiel-
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Sändlista

Till
Vissa myndighetschefermotsv under försvarsdepartementetutom
försvarsmakten

Jag har till särskildutsetts utredare i frågor fredstida utnyttjande förom
civila ändamål avseddaför försvarsândamål.av resurser Jämför bifogade
kommittédirektiv. Utredningens är Civilt bruk försvaretsnamn av
resurser.

Enligt direktiven skall den första ägnasetappen det bruk försvaretsav
görs eller varit på iresurser ta] dag.som För snabbtatt reda på vad

sker och problem måstesom enkät genomföras. Tidenen år tyvärr
knapp. Endast veckor kantre avdelas, varför resultatet benäget inslcickas
enligt bilaga före den 111 -94.

Motsvarande enkät gär till alla produktionsenheterut i försvarsmakten.

förhandI tack för all hjälp.

EfzimMM
Bror Stefenson



Sändlista

Civilbefâlhavarna
Flygtekniska försöksanstalten
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Utredningen civilt bruk försvaretsom av resurser
Christina WilénO8-763 25 06

ENKÄT FÖRSVARETSAVSEENDE CIVILT BRUK AV RESURSER

Regeringen tillsatthar Bror Stefenson särskild utredare för undersökasom att
det fredstida utnyttjandet för civila ändamål avseddaförav resurser
försvarsândamálDir 1994:61. Som viktig del utredningen ingåren av göraatt

grundläggande omfattandeoch kartläggning det hittillsvarandeen civilaav
nyttjandet totalförsvarets enkäter till olikaav myndigheterresurser inomgenom
totalförsvaret. En motsvarandeenkät har ocksåskickats till samtligaut
produktionsenheterinom Försvarsmakten.Resultaten kartläggningen skallav
ligga förgrund det fortsätta arbetetoch urvalet, och såledessom är avgörande
för hela utredningen.

Syftet med dennasärskilda enkät är kartlägga fenomenetcivilt brukatt av
totalförsvarets från övergripandemyndighetsperspektiv,ettresurser och ber

därför besvaraenkätenatt utifrån erfarenheternaer pånoggrant myndighet,er
och tänkaefter det ñnns ovanliga exempel. Eftersom mångaom mer av
försvarets myndigheter har uppgift stödja försvarsmakten, det viktigtatt ärsom

mellan verksamhet riktadatt direkt till den civilaseparera sektorn, och
verksamhet stödjer det civila bruket försvarsmyndighetersandrasom av resurser

förstai hand Försvarsmaktens. Kommentera igärna sambandmed de enskilda
frågorna skiljer sig mellan dessabådaom svaren grupper.

Frågor kan hänföras till räddningstjänstbör behandlassom Generelltseparat.
kan sägas verksamhet bedrivsatt enligt Lagen Räddningstjänstintesom om
omfattas utredningen. Däremot är planering och övningav sådanverksamhetav

betraktaatt del den ordinarie fredstida verksamheten,därsom en försvaretsav
kan brukas den civila sektorn. Omresurser det någraär oklarheterav kan

ringa utredningenssekreterareChristina Wilén, 08-7632506.

Kartläggning

l Var vänlig fyll i och komplettera listaden i bilaga l översom ges era
konkreta erfarenheter civilt bruk försvaretsav av resurser.



frågorEkonomiska

beskriv hurnyttjandet prisernaförtagit betalt har2 Om har av era resurser,
till exempelintressantaär priset harde variabler årNågra omsatts. somav

anlitandeefterkund, eller konsulter.samrådmedhand, efterpå avsatts egen
Ärmarginalkostnad.fullkostnadstäckningeller detdet ärockså ettAnge om

gång.betaltavtal ellerlångsiktigt per

varför inte gjort detersättning, harbegärtinte har3 de fallI

199394budgetåretsammanlagterhöll niintäkter ca attHur4 genomstora
sektorertill civilavarortjänstertillhandahålla

budgetcivilt bruk totalaintäkterna5 del utgörHur stor av erav

brukciviltintäkter frånfaktiskatill planeradeellernågon hänsyn6 detTas av
centralabudgetallokeringen, fördelas deni ellermyndighets resurserer

sidoverksamhetintäkter fråntill eventuellanågon hänsynbudgetenutan



7 Hur många under det året någongång involveradepersonervar senaste i att
tillhandahålla eller tjänster inkl planering och genomförandevaror till civila
sektorer

8 Hur är den procentuella fördelningen mellan direkta kontakter med civilaera
sektorer och stöd till andra delar försvarets vad civiltert brukav avser av
försvarets resurser

Erfarenheter

9 En viktig del utredningen är analysera försvarssektomshur möjligheterattav
erbjuda varortjänster till civilaatt delar samhälletpåverkas gällandeav av

konkurrenslagstiftning. Därför intressantär det andra aktöreratt veta om
framförallt företag haft synpunkter verksamhet konkurrens-etter ur
perspektiv På vilket sätt har dessaåsikter framförts frånallt telefonsamtal
tidningsartikel till anmälan till konkurrensverket Hur blev utfallet

10 Har ni fått synpunkter inom myndighet eller från övriga delarer av
försvaret, till exempel vad tillgängligheten på materiel och förslitningavser

ll Beskriv l-2 ovanligt lyckade projekt markera pá listan



varitsvårigheternahar större än normalt markeraBeskriv l-2 projekt där12
listan

Framtiden

försvaretscivila bruketniområden detvilka13 Inom att av resurseranser
framgentmyndighetökaer

i fallförsvarets decivilt brukökatVari ligger hindren14 mot ett resurser,av
lagar ochbehov beredskap,Exempelvis Försvarsmaktensönskvärtdetta är av

Försvarsmakteninomopinionen, ansträngdaförordningar, allmänna resurser

ytterligarenågraOm ni hartagit tidså för harmycketTack att att svara.-er
använd baksidoma enkäten.gâmakommentarer, av

StefensonBror



Bilaga 5:3
1994 10 13

Landstingenskanslier samt
kommunkansliemai
Göteborgs,Malmö och
Gotlandskommuner

ENKÄT FÖRSVARETSAVSEENDE CIVILT BRUK AV RESURSER

Härmed översändes enkät sjukvárdshuvudmännensutnyttjandeen om av
helikoptrar för sjuktransporter.

Regeringenhar tillsatt undertecknad särskild utredare för undersökasom att det
fredstida utnyttjandet för civila ändamål avseddaför törsvarsândamålav resurser
Dir 1994:61. I direktiven Den fredstidaatt användningen försvaretsanges av
helikoptrar för civila Sjuktransporterskall lösas.

För fullfölja detta krävsatt genomgång den aktuella behovssituationenen av
tillgången till helikoptertransportersamt hos de svenskalandstingen.Denna del

utredningen skall till regeringenav rapporteras den l 1995.senast mars
Eventuella frågor besvaras utredningenssekreterareChristina Wilén, telefonav
08 763 06,25 eller Landstingsförbundetskontaktpersonav PeterRindebom,-
telefon 08 702 44 32. Vi ber skicka in enkätsvarenatt den 7er senast-
november 1994 till:

Christina Wilén
Utredningen Civilt bruk försvaretsom av resurser
Försvarsdepartementet
103 33 Stockholm

flaw
Bror Stefenson



1992 gickVi Landstingsförbundet såmedvetnaär medatt sent utsomom en
inteLandsting. sitaution ha förändratliknande enkät till samtliga Skulle sig,er

enkäten.ber inte besvaradet här, ochnotera restener av

BEHOV

ambulanstransporterNi för behov helikopterbuma Bl1 Vad har av a
flygningar, primär- eller sekundéirtransponcr,avseende detantal ärom

anspänningstidetc

DAGSLÄGET

2 Ni i eller flera leverantör helikopterbaseradeHar dagslägetavtal med en av
sjukvårdstransponer

ja, vänlig besvara frågorna 3v5, fråga nej,Om besvaraatt samtvar om
frågorna 6-9.

3 Beskriv innehållet i Förkontraktet, bl avseendeleverantör, tida
kontraktsperiod kostnad.samt

Deltog armén i upphandlingen så fall varför Ni valde4 I vänlig attvar ange
inte låta dem kontraktet.



5 SamordnadeNi på något upphandlingen med landstingsätt andra Om ja, på
vilket sätt

6 Om Ni inte kringhar avtal ambulanshelikopter, vilkaett är deange som
viktigaste orsakerna

7 Planerar Ni i närtid avtalsluta I vilken fas befinner Ni i så fallatt er
SamarbetarNi landstingmed andra i denna fråga

8 Har Ni möjlighet få tillgång till ambulanshelikoptrar något sätt,att annat
till exempel muntlig överenskommelsegenom en

FRAMTIDEN

9 Ni förändringSer någon i framtidaErt behov helikopterbumaav
ambulanstjänster

Tack så för Ni tagit ytterligaremycket har tid Om Ni någraharatt atter svara.
kommentarer, baksidornaanvänd gärna enkäten.av





SamOP Bilaga 6Övlt 5Rolf Pousard 199502- Sida l1+13

Amiral Bror Stefenson

Civilt försvaretsbruk av resurser
överlämnar förslag till komprimeradsammanfattning.

Diskett bifogas.

Mod vänlig hälsning

Kopia

Qv l Björn Rosén
Övlt LarsBjörck
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påproduktionsenheterfrån FörsvarsmaktensSammanfattning av svar
civilt bruk Försvaretsenkät avseende resurserav

frågeställningar.disposition med olikaenkätens 14sammanfattningenföljer

KARTLÃGGNING:FRÅGA enkätenochi bilaga tillFrågan är omsatt en
delñâgor.olikai sigomfattar 20över

återges här:ochi enkätenNedanståendekodiñering har ävenanvänts

Kommun—Polismyndighet. Kmyndighet.P0statligS AnnanKunder:
Andra,privat. Aprivat. Person,Landsting. P tF Företag, ex

organisationer.civila

Försökt,period. FAvslutat,Pågående,sedan AStatus: P när. ange
avbrutet.planerat,men

IaNej.Betalning:

utbildningshjälpmedel,i krisstöd,seminarier,utbildninginklusiveUtbildning
studiebesök.

marinen: flygvapnet: 3armén: 17,produktionsenheter har28 svarat, varav
Uhregemente:samt

BetalningStatusKunder

Dominerar: IaDominerar: PDominerar: S
Vid nej kundenDärpå:Därpå, ungefär och A ärlika: Po
genomgående PK
eller K

produktions-Endastringa omfattning: och 2I P
enheter:FA

Transporter

pål landTransporter

marinen:armén: l0,produktionsenheter har13 svarat, varav ur
flygvapnet: Uhregemente:samt-

BetalningStatusKunder
Dominerar:Dominerar: JaDominerar: PK

nej:Dig Ett kund KDärpå: AP0 A
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2 Transporter till Endast marinenssjöss enheter.

Kunder Status Betalning

Alla kodifierade Dominerar: A DominerarrJatyper
nämns.

övrigt: tillfälligaI P eller nej,2 ettvarav avser
nödbogsering

3 Transporter i luften

produktionsenheter8 har armén: marinen: 3svarat, samtvarav ur
flygvapnet: 3.

Kunder Status Betalning

Alla Dominerar: Ptyper. Ja
AF flygningar for Nej iendast fall
Kungahuset,Regeringen,
EU, Landshövdingen flm

4 Sjuktransporter

5 produktionsenheterhar armén: marinen: och flygvapnet:1svarat,varav ur

Kunder Status Betalning

Dominerar: K Dominerar: NejP torde attvara
jämföra medrädd-
ningstjånstinsats

Därpå: P0

Ingenjiirfiirbandens insatser pionjärinsatser ej räddningstjänst

5 produktionsenheter har armén: och marinen: saknas4 il. Härsvarat, varav ur
uppgifter från Ing och Ingl

Kunder Status Betalning

Dorninerar: S Dorninerar: P Ia
Därpå: K, Därpå:A A

Icivilbl
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Dykeriinsatser

och marinen:armén:3produktionsenheterhar10 svarat, urvarav

BetalningStatusKunder

nej iochJaDominerar: PDominerar: K
omfattninglikaDärpå: ADärpå: Po

omfattning:någon A,P,FI

Meteorologtjänster

och SNädSI-lKPdiv F11.

BetalningStatusKunder

JaHKPdivP 11.S
ädSSNFA

flygtrafikledningTrafikflygarutbildning,

ochTFHS F

BetalningStatusKunder

IaDominerar: PDominerar: S
Därpå: ADärpå: F

någonomfattning: PI

Verkstadstjänster

flygvapnet: 2marinen:armén: samtproduktionsenheterhar8 svarat,varav
G:inkl UhgxpUhregemente

BetalningStatusKunder

JaDominerar: PDominerar: K
iRedovisasutförligtfall: AIDärpå: APo, ett

kapitelutredningens
4
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Idrotts- och andra evenemang

produktionsenheter22 har armén: marinen:18, UhgxpG.3svarat, samtvarav

Kunder Status Betalning

Dominerar: A Dominerar: P Ja: 14
någonomfattning:I Därpå:S A Nej: 12

administrativaLokaler, mm

produktionsenheter6 arménhar svarat.ur

Kunder Status Betalning

Dominerar: A Dominerar: P Ja
Därpå: K P någonomfattning:I fall nejA I 2

någonI omfattning: Po, F

mark,MAL anläggningar, inklusive väghållning,lokaler, fastighetstillsym
lokaler, flygfält meddithörande tjänster, exklusiveadministrationslokalerl

16 produktionsenheter har armén: marinen: flygvapnet: och3svarat, varav
Uhgrp G.

Kunder Status Betalning

Dominerar: K, S Dominerar: P Dominerar:
Därpå: Po någonomfattning: någonI omfattning:A I

någonI omfattning: P nej

Varortjänster, forplägnadmåltider, utrustning, uthyrning

produktionsenheter16 har armén: marinen:13, och Uhgrp2 G.svarat, varav ur

Kunder Status Betalning

Spridningenomfattande Dominerar: P Dominerar:Ja
blandmöjliga kunder.
Dominerar: A, S ringa omfattning:I Nej iA endast fall2
Därpå: K, Po

Icivilhl
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Materielstöd till polisen

ochflygvapnet: 1armén:produktionsenheter har11 svarat, varav
Uhregemente:

BetalningStatusKunder

Dominerar:Dominerar:PPo
fallNej i 2Ai fallett

Telekommunikationer

marinen: ochUhregemente:armén: 2produktionsenheterhar5 svarat,varav

BetalningStatusKunder

IaDominerar:PDominerar: A, S
nejfall:Ifall:någon I2 Aomfattning:I K, P ett

flygräddningsinsatser,sjö-,brand-, ijäll-,SOS-centraler,Räddningstjänst
materiel, tryckkammare.

ochmarinen: flygvapnet:armén: lproduktionsenheter ll,har19 svarat,varav
Uhgrp G.

BetalningStatusKunder

NejDominerar:Dominerar:Dominerar: PK, S
Därpå:någonomfattning: Janågon Aomfattning: II APo,

verksamhetsområdennågrasammanfattningfinnsovanståendeUtöver ännu av
liten omfattning. redovisas här.De

FRÅGOR:FRÅGA EKONOMISKA

prisernabeskriv hurlörsvaretsOm ni brukhar tagit betalt För resurser,av
har satts.

Sammanfattning

Omfattande redovisas.erfarenheter

Icivilbl
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Tendenser tydliga:är

tillämpa fullkostnadstäckning, främst till civila kunder, föratt atta
undvika felaktig konkurrens,

därpåhänvisasofta till I-priser, marginalkostnadstäckning,

flera redovisar ingångnavid sidanavtal enstakatjänster,äratt om

någraredovisar prissättning visssamarbetemed konsulter for tjänst,av

visst förband för sin utbildningsuppgiñ behöver kunna utföraatt ettom
vissa uppgifter, så kan civil markägare, bjudamotpart, t ex
utbildningstillfallet och samtidigt själv,nytta

ñivilligorganisationer, ideella föreningar förPRatt mm gynnas, a som
Försvaret.

Flera yttranden hänvisar prissättning till I-priser inom gamison,stöd försom
FMV, FORTV, MRF mm.

Sambruk och redovisatomfattandebetydelse utförligt främst 5F0I 22,år av av
15FoI 34 S lFo 47.samt

FRÅGA FRÅGOR:EKONOMISKA

I de fall ni inte har begärt ersättning, varför har ni inte gjort det

Sammanfattning

mångaI fall har frågan lämnats blank.

fråganDär har besvarats följandekan noteras:

påpekasofta behov tillgodose utbildnings- övningsverksamhetatt attatt resp
bra frånEtt exempel yttrande 21FoI NB23, 21, Tutgörsanges. av

byteutbyte tjänstergentjänster, prestationmotprestation,av

normerrutiner svar,saknas2att

ersättningyttrande belyser enligt skall i vissafall inte begäras.MRFatt ett att

Sist inte minst ñivilligorganisationer,framgår motiv vilja stödjaattmen som
ideella goodwillorganisationer vinna för det förbandetskälet attsamt egnamm

försvaret.resp

civilbl
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FRÅGOR:FRÅGA EKONOMISKA

budgetåret 199394 attni sammanlagtca erhöllHur intäkter genomstora
sektornden civiladelartillhandahålla varortjänster till olika av

verksamhetenharverksamhetsställendär störstfrån deredovisasNedan svaren
omfattning.

ochmarketenterikkr22. 4464kkr I 5Fo Därav7000 perso-genomca-
nalmatsalar,

harmed SIVfrån Avtaletkkr SIV.34. 8653kkr I 15F0 Därav10000ca-
upphön,nu

ochTelia SRdriftavtal med Posten,61.kkr I 20Fo Främst1505 genom-
AB

MAL-verksamhet,ñânkkr intäkter14.P 2Fo 3500kkr Därav4000ca-

kkr,förplägnad 1000kkr,11. MAL 3000P 7Fokkr Därav4000ca-

avslutat,Avtal medSIV,kkr I llFo 16. är10000 somnu-

specifikation,63.kkr F0 Ingen4330-

MKS,sammanlagt kkr5556-

kraftigtvarvid Uhreg Sverkstadstjänster,S.kkr Uhreg Avser43900- utredningensiredovisasVerkstadstjänsterfrån övriga verkstäder.avviker
kap

verkstadstjänster.HuvuddelenUhreg N.kkr8100 avserca-

specifikation,l HKPdiv.kkr Ingen2000ca

ÖVM. specifikation,2200 kkr Ingen-

specifikation,kkr K 4.1020 Ingen-

specifikation.kkr Ing2568 Ingen-

5,kkr F4000-

intendentur, verkstad,trañkledning, bastjänst,kkr F 7. Tpflyg,7400ca-
sjukvård,

Icivilhl
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Ovan har redovisatsorganisationsenheter redovisat intäkter änsom mer
kkr.1000

Svareni övrigt karaktäriseras ifrånallt obesvarattill belopp under kkr.1000av

FRÅGA FRÅGOR:EKONOMISKA

någonTas det hänsyn till frånplanerade eller faktiska intäkter civilt bruk
den lokala produktionsenhetens i budgetallokeringen, ellerav resurser

fördelas någonden centrala budgeten hänsyn till intäktereventuellautan
från sidovcrksamhet

Sammanfattning

Ett antal inget ståyttranden vägledande Orsakentorde finna iattger svar. svar
föregåendefrågor.

Där lämnatshar dessa igrupperats tresvar svarsgrupper.

1 Nej, Endast marginaleffekter, Kan iförutses budget.

MekBMKG 18, 2Fo 20F0 23,122FoI 52, I 61, I 21[Fo 66, Fo I48,
3‘F0 51, MIQI, FKN, FarbC, UhC, ATC, MDO, HKPdiv, HKPdiv,12. 13.
OVM, K avseende väder, verkstad, sjukvård,Lv F hkp, F7 14.

2 Hänsyn tas.

UhgrpMKG G, I 16Fo Uhreg Uhreg31, Fo 63, N, FMB, Ing Ing
avseendeF 7 tpflyg, intendentur, F F BOS, FMU, FUC.10, 16,

3 Intäkter påverkarberäknas och planeringen ...,
Särredovisas årsredovisningi

5FoI 12Fo22, I 15Fo17, I P 2Fo 4Fo P 7Fo34, 14, P 35, ll, P
10Fo 43, S 1Fo llFo47, I 16,Fo 67, MKS, MKO, HKPdiv,11. MTC, F

FSC.

FRÅGA FRÅGOR:EKONOMISKA

Hur del utgör intäkterna civilt brukstor totala budgetav av er

Sammanfattning

Svarenhar enligt nedan.gmpperats

l 0,5 %

Icivllbl
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10Fo llF0I16F0 I21F0 22F0 66, P 43, S 1F0 47, I 16,131, 23, I
3Fo FarbC, ATC, FMB, Lv F F 15, F 16,51, MKO, MKN, Ing 10,
FUC.

2 0,5—l%

4Fo UhC, HKPdiv,I 2Fo 15Fo 2Fo P 35, Fo 63,52, 1 34, P 14, 12.
MTC, 14.

3 l %

18, 5F0 7Fo UhregMKG Uhgrp G, MekB 1 P 11, Uhreg N, 11.22,
ÖVM, verksamhet,varierar beroende BOSHKPdiv, Ing F F 7

ñânvarierar verksamhet, bedöms till %.beroende FMU öka 5 20-30

fråga bråkdelObesvarad4 o:-, eneller

MDÖ,12Fo 20Fo FKN, InfKavC, AF1 17, I 61, Fo 18, Fo 48, Fo 67,
13.HKPdiv, Fsc, KAS, F 14,F 20.K

Övrigt

1 Vissa specifika uppgifter.

9394 avtal med SIV, upphörtI 15Fo %34 5,6 nu
P2Fo l4FEca 10%

KÖSMKS Uhbat S %, I-ISE %, Karlskrona%, MK 0,5 1020 ca caca
Radio %.10ca

2 speciellt frag;Av intresse i denna I 5Fo 7,2 %.22,är, även uppgersom

FRÅGA FRÅGOREKONOMISKA

mångaHur någon gång åretunder det involverade isenastepersoner var
tillhandahålla eller tjänster inkl planering genomförandeoch tillatt varor

civila sektorer

Sammanfattning

Frågan vidlyfiig, så sammanfattning kanEn därför inteär även svaren. svarenav
ske meningsfullt sätt.ett

CN|HI
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kanAv emellertid följande två särskilt uppmärksammas:svaren

ISFo 22 Uppgifter hämtadefrån fråga finansieras... Totalt l8svar ca
personår dessaintäkter. personårDessa möjliggör därmedgenom en
motsvarandeökning den central produktionsledare fastställdaav
personårsramgrundat anslagsmedel.

7F0P helårstjänsterll 5 intäktsfinansierade. mångaNågot mått hur
någongång åretunder varit involverade kan anges.personersom

FRÅGA FRÅGOR:EKONOMISKA

Har värnpliktiga varit involverade i avgiftsbelagda verksamheter

Sammanfattning

Användning vpl inte särskilt omfattande.av synes vara

FRÅGA 9-12, ERFARENHETER:

9 En viktig del utredningen är analysera hur Försvarsmaktensattav
möjligheter på-erbjuda varortjänster till civila samhälletdelaratt av
verkas gällande konkurrenslagstiftning. Därför intressantär det attav

påandra aktörer framförallt företagveta haft synpunkterom er
verksamhet Påkonkurrensperspektiv vilket har dessasättettur
åsikter framförts frånallt telefonsamtaltidningsartiklar till anmälan
till konkurrensverket Hur blev utfallet

10 Har fåttni frånsynpunkter inom den lokala produktionsenheten eller
övriga delar påförsvaret, till exempel vad tillgänglighetenav avser
materiel och förslitning

11 Beskriv 1-2 ovanligt lyckade projekt

12 Beskriv svårigheternal-2 projekt där har varit normaltstörre än

Sammanfattning frågagemensam för 9-12

Eventuella konkurrensförhållanden

I de flesta fall har inga klagomål hörts från aktörer Förvarsmakten.utanför

Huvuddelen klagomålen kunnathar till då visat sig den civiledeträttas attav
aktören inte kant till förhållandende faktiska forsaljningutlåning.rått vidsom
Oña har klagomålen information. gått tillefter fallMKS har NOtystnat ett som
l99l något resultat Synpunkter frånannu anmalansettmen av

civilb
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Polisutredningverksamhet.civiltillstödriksförbund F 7trañlcforetagens mot
pågår

itillvad.vi kännerFörsvarsmaktenmed partdomar har avkunnatsInga som
mål.dennatyp av

FörsvarsmakteninomSynpunkter

fåttharde fallkaraktär. Idennasynpunkterfått någrainteflesta harDe manav
harkaraktär. flestanegativ De svaratallvarligtnågoninte haltsynpunkterhar de

tänkaskanmateriellånatinteochalltid beredskapenbeaktat ut somatt man
Detnågot ärberedskapssituation sätt äventyras.vårså hårtförslitas att

krigsdugligändåidag ochslitasmaterielkanså viss meränuppenbarligen varaatt
försumbarförslitningenpåpekatMånga ärharlivstiden.under den beräknade att

materielenjämfört medden gör.nytta

projektOvanligt lyckade

ömsesidigtmedprojektlyckademångagenomförtsdet harEnkätsvarenvisar att
verk-normalinomkunnatprojekten harflestautbyte samarbetet.De rymmasav

desådangrad,isvällakansamprojekten attrisk utsamhet. ñnns vissDet atten
uppfattas betungande.som

reducerarunika, vilketFörsvarsmaktensmånga områdenInom är resurser
civilamedriskernaför konkurrens entreprenörer.

normaltsvårigheter änProjekt med större

svårigheternaprojekt därupplevtintede flestaharSvarsfrekvensen dömaAv att
flestaoch i devarit olösbarainteSvårighetemaharhar varit förväntat.större än
någotoch iprojekten lagtsharnågrafallväl. Ifall har projekten ändåavlöpt ner

kanberäknat. Dettakostnaderhar åsamkatsfall Försvarsmakten änstörre mana
högriskprojekt.återhållsamhettill viss i

FRÅGA FRAMTIDEN:13,

försvaretscivila bruketni detområden13 Inom vilka att avanser
framgentökaproduktionsenhet börlokalaresurser er

många förslagikombination resulterariErfarenheter kreativitet attoch
redovisas,

Icivilbl
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Först redovisas förslagen sammanförda i dispositionen frågastort som av
Därefter redovisasåterståendeforslag.

Utbildningsområdet, projektledning, Armén Marinen Flygvapnet
ADB-stöd 17 produktionsenheter 5 4 8

Transporter 12 produktionsenheter 6 2 3
SamtUhreg S

Verkstadstjänster 3 produktionsenheter l -
SamtUhreg N

MAL mark, anläggningar, lokaler, in-
kluderar fiirhyming, förvaltning, drift,
idrottsanläggning, ökad användning av
övningsområde, snöröjning
12 produktionsenheter l 1 1

Varortjänster förplägnadstjänst, fdrhyming,
materiel, tryckeritjånster, resebyråverk-av

samhet
7 produktionsenheter 6 1

Stöd till polisiär verksamhet, omhänderta
ammunition
4 produktionsenheter 3 -
Telekommunikationer
3 produktionsenheter 2-

SamtUhreg N

Räddningstjänst
8 produktionsenheter 3 3

Återstående förslag

Sambruk kommun landsting 3stat- - -
Miljöärenden l -

SamtUhreg N

Stödja fdrsvarsanknutna organisationer l -
Flyktingmotagning l -
Företagshälsovård l-

Ichnlbl
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Armén Marinen Flygvapnet

Maritim verksamhet 5- -

Flygverksamhet l- -

Tekniskt stöd 1- -

Ålderdomshem, tillverkningsindustri 1 --

Specialkompetenser inom Försvarsmakten l - -

Nyttjande unik specialutrustning, lav - -
maskiner

Slutligenframgår från produktionsenheter,16
de avvisarökad villutveckling,att stanna
nuvarandenivå eller förutsätter personellsom

utökning for vidare. fördelar sig på.:De 9 4 3att

FRÅGA FRAMTIDEN:14,

14 Vari ligger hindren civiltökat bruk försvarets i demot ett av resurser,
fall detta önskvärtär

Sammanfattning

Nedan förtecknas huvudrubriker prioritetsordning vadutansom som- -framgår yttrandena..av

ÖBl Lagar och förordningar, föreskrifter och allmännaråd motsv mm.

2 Ansträngda inom Försvarsmakten.resurser

3 Konkurrensfrågor, lagstiftning,

4 Försvarsmaktensordinarie uppdrag och verksamhet.

ICMIU
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Enqiøumuenanaaoøan Enannun Erboudmcng
nvummau,ranaAgpn Hwibvoflombdanmi HwidmfluidabelodwiigOPSam,övlt Rolf Pousard,08-7887916

mhäll verk amh ddmn tn chn I r

2 bilagor

Allmänt

I krig eller vid kris med krigshot skall det civila försvaretstödjaFörsvarsmakten.På motsvarande skallsätt Försvarsmaktenha enberedskap kunna stödjaatt samhälletoch det civila försvaret Inomtotalförsvaretvidtas därför kontinuerligt långtgåendeförberedelseriform samverkan och samordningav utbildnings-samt ochövningsverksamhet.Dennaverksamhetskapar grundforengemensamkunskap ochrespektför civilaom ochatt tillsammansresurserskallkunnamötaallvarligasäkerhetspolitiskahot.
Försvarsmaktenhar betydande ställa till samhälletsfor-attresurserfogandeför mötaextraordinäraatt förhållandenunderfredstid.Dessabestårfrämstav

kunnigpersonali form anställda,värnpliktigaochfrivilliga- av
materielsamt-
utbildnings-ochledningsresurser-
förläggnings-ochutspisningsresursermedhögkapacitet.-

Dessa kan i ökad utsträckningresurser ställas till samhälletsförfogande.Detbör främstske regeringochriksdagatt mhtblgenom anuvarandekonkurrenslagstiftning beslutar samordningmellanomlikartade i detfredstidasamhälletochiresurser Försvarsmakten.
Nedanståendeinriktning framtagenär bakgrundmot gällandeavnuansvarsförhållanden och författningar. Viktiga författningar

reglerarFörsvarsmaktenssom uppgifterochmedverkani civilverk-samhetframgår bilaga Insatsermed Försvarsmaktenav . lresurserurkanskevid framförallt räddningstjänstinsatser, underäven andramenförhållanden. Insatser vid extraordinära förhållanden, utöver
milu 1216
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i nuvarande regelverk, kräver dockde angessom
regeringen.särskilda beslut av

Definition

till övrigadelar fredssamhälletFörsvarsmaktensstöd härMed avsesav
där ansvarigmyndighetsmotsvarandei sådanasituationerstöd

finns tillgå.ordinarie räckertill eller Det gäller bådeattresurser
situationerochlångsamtframväxandeskeendensnabbtuppstående och

innefattasituationermedkonsekvenser sådanstorleksordningkan av
får säkerhetspolitiskadimensioner, ñyktingströmmar.deatt t storaex

insatser ovannämnda framgår bilagaExempel typer avav
viktig förutsättning ordinarieansvarsförhåilandenfortsattEn är att

biträder ansvariggäller, dvs Försvarsmakten civil myndighetatt
chefmotsvarande.Militäraenheterledsalltid Försvarsmakten.av ur

Dennainriktningberörinte

internationellainsatseri FN:s,ESK:sregi eller inom förramen- PFP

situationer höjdberedskapellerkrig.under-
Inriktning

Försvarsmaktenbör vid katastroferoch i kriser krigshotutan- stödja fredstidaden samhällsverksarrtheten.

Försvarsmaktensanseendeochförsvarsviljani landetpåverkasav- vadFörsvarsmakten i fiedstid.Försvarsmaktenskallgör ettvara
stödför extraordinärlandetochdessbefolkningvid belastning.

Cheferskall genomföraförberedelserföruppdrag olikaattges- insatser, bl för snabbtoch bra utförande imedgeatt etta
samverkanmedansvarigacivila myndighetermotsvarande.
Förberedelsema omfattabör bl planläggning, samverkan,a
informationochutbildning.

Insatser tillfälligtmed förbandoch andraenheter.sammansatta- personaloch förmaterielbör kunnaskeinom ordinarieramen
organisation.Särskildaenheteravseddaenbartför dennatyp av
insatserskall grundorganiserade.vara
Vid utbildningomfattande insatser får ordinariemer av- krigsförband eftersättas dettaoch vid behov inteomanpassas
väsentligtförsämrar i Uppdragsgivandeberedskapenövrigt. chef
âkalldock höras informeras vidtagnaoch i brådskandefall om
tgärder.

klarlagdaföreDeekonomiska möjligtvillkorenskall vara enom- insats. insatsinomfördröjaEventuella får inteoklarheter en ramen
regeringsbeslut.Sådanaför räddningstjänstlagen särskilteller

insatserfrågor Vid andraefterhand. skallklaras möjligt iut snarast
milu 1216
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ekonomiskavillkorendc klarlagdaföre insatsochregleradeivara
avtal. Inriktningen härvid är ersättning skall föratt tas utsärkosmaderavseendepersonal-och värnpliktskosmader.För
materielskallkravetpåfull kosmadstäclming grunden.vara
Vid insatserbörregionalaochlokalacheferinformeramassmedia- Försvarsmaktensdeltagande, inte särskildaskälom utgöromhinder.Vid insatserstörre skallhögkvarteretinformeras.

bila;
OweWiktorin

Sändlista

Samtligakaderorganiseradckrigsförband
Samtligautbildningsförband
Samtligaskolor,funktionsocntmm flm
Som orientering
Fö 4 exFORTV
FMV
VPV
FRA
FOA
RRV
VVK
MHS
FHS
ÖCB
SRV

Inom Högkvarteret

HKV Stabs-Mdningschefa
HKV Avd-Sekuzhefer

rnilu 1216
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författningar FörsvarsmaktensViktiga reglerarsom
i civiluppgifter medverkan verksamhetoch

Nedanståendeurvalåterfinnsi TotalförsvaretsförfattningshandbokTFH.

Regeringsformen10 9 §.kap.

Förordningen1994:642 medinstruktionfår Försvarsmakten.

Räddningstjänstlagen0986:1102;bl 2aoch34 §§.a
Räddningstjänstförordningenl986:l107; bl 60 §.a
Förordningen1986:1111 i civilmedverkan verksamhet.om
FörordningenFFS 1985:3 vid bevakninghemvämsmänsmedverkan ochom
efterspaningmm.
Förordningen1982:756 ingripandenFörsvarsmaktens vid kränkningarom av
Sverigesterritoriumunderfredochneutralitet, IKFN-fdrordningcn bl 3 §.mm a

Utöverovanståendeförfattningarhänvisastill:
ÖverbefälhavarensföreskrifterFFS 1987:24 Försvarsmaktensmedverkaniom
räddningstjänstmm.
Överbefälhavarens medverkanföreskrifterochallmännaråd Försvarsmaktensom
i räddningstjänst 953:63450.1987-09-25,Kmm

ub2risk[hot
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Exempel på möjliga insatser med Försvarsmaktenresurser ur motbakgrund gällande ansvarsförhâllandenav och författningarnu

Vid vissa nedanstående förtecknade insatser kanav behoven vara avsådan och omfattningart särskiltatt regeringsbeslut erfordras.

Räddningstjänst m m

brandsläckning skogsbrand mm

översvämningar, och andra naturkatastroferras

skallgång

transporter, Sjuktransportert ex

olyckor med utbredningstor spridning giftig tågur-av gas,spår-ning, miljökatastrof till havs mm

sjöräddningsinsatser med fartyg helikoptrar

tillhandahållande geografisk information.av

Andra insatser

förstärkt gränsbevakning till lands, till sjöss och lufteni

ammunitions- och ntinröjning inkl IED lmprovised explosive
device, terroristbomber

tillfälliga bro- ochväg-, färjförbindelser

övervakning bevakning skyddsobjektav

förstärkt eller specialinriktad Östersjönövervakning elleravdelar frånav luften och uppföljningytan, t läge medettex av
antal flyktingarstort

sambands- och transportmedel.

hot risk ubl
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En E:Enljlnslosüno.Mndlâqgzn datum bnbdmlng

ÖvltOPStödA Ola tel:Hanson, 08-78879 15
CONTRCiv-ek MonicaRosén, tel: 08-7888590

Handlingsregler vad prissättning, vid uthyrning °&quot;avser av
materiel utanför försvarsmakten.

Allmänt
Bakgrund1.1

bakgrundMot myndigheter,ochi vissafall organisationer,utanförattav
försvarsmaktenvid vissatillfällen förhyra frånharbehov mtrlattav
försvarsmaktenerfordras for prissättning. kankommaDettaen normgemensam
ifrågavad vissforsvarsspecitikmtrl eller utrustningavser annan avsom a
tidsskäl lämpliga inköpa Dåvid myndighetellerorganisation.är att resp
nuvarandeprissättningssystem generelltoch i mångafalldessutom skertillär
full kostnadstäckningkrävs dettaregleras ochför skapafasthetatt att
trovärdighet.

1.2 Inriktning

Denna handling beslutsnivåerreglerar eller förnormer om en
fömödenhet fårkan eller uthyras endast underlag vidutan som
fastställande pris.av

I awaktan för uthyrning ibestämmelseratt utgesgemensamma a
Handboklogistik förutsätterdennahandling beslut uthyrning, fattatatt ett om
enligtnuvarande föreligger.system,

Avsiktenmeddennahandling någonomfatta prislista endastär att utan att
underlagfor fårprissättning.Indelningeni materielgrupperutgöraett sessom

exempelochi defall osäkerhetuppstår rimlighetsbedömningkunnaskall ledaen
till lämpliginplacering underlagförsådan prissättning.ochdärmedutgöraen

Prissättningvid internationellainsatserregleras CPL.av

Central-,regional- prissättningfor enlochlokalproduktionsledare dettasvarar
dokument.

TILJOHPRISl2.DOC
Postadress TelexTelefon TotalaBesöksadress

X10785 08-78875 19KBSTOCKHOLM MSBSBCS N-788777824Lidiogovagen
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Avgiftssättning2.

2.1 Allmänt
All uthyrning skall sketill full kostnadstäckning samtliga kostnaderm a o

ingå iskall avgiften.

AvgiftssättrtingskallskeenligtavgiflsforordnjngenSFS så1992:191, fullatt
kostnadstäckningerhålls.Dettainnebär denåsattaavgiftenskalltäckaatt
samtligakostnader.Avgiftenfår dock sålågt detkansättas till nackdelatt vara
för andraföretagsverksamheti sammhället k illojal konkurrens.s
Där avgiftenberäknasmedfull kostnads-täckrtingsksjälvkostnadsprisochdetta
prisunderstigermarknadsprisetskallavgiften till självkostnadspris.sättas Man

ocksåskall ha i åtankevid avgiñssättning avgiftsñnansieradverksamhetinomatt
offentligförvaltninginte får drivasi vinstsyñe.

Dennahandlingskall ellerpåverkaSambruksavtal sådantersätta där avtal
förekommer.

SamrådmedRiksrevisionsverketenligtavgiftsförordningens7§harfor
prissättningenligtdettadokumentskett HKV CONTRförsorg.genom
Sådantsamrådkommer skeårligenochpåverkar prissättningen inteatt om
särskiltmeddelas.

2.2 Hyresavtal

Följandekostnaderskalli huvudsakingåvid avgiftssättningi hyresavtalet:
Kapitalkostnader hurmaterielenfinansierats.oavsetto
Kostnaderför återställamaterialeni ursprungligtskickskick vidatto
utlämningstillfállet iiteranskaffningskostnader.alt
Gmndlöninkl LKP.
Övrigapersonalkostnader.
Administrationskostnader.
Lokalhyramotsv
Transportkostnader.

försäkringskostnaderEv
Övrigakostnaderover head intekanhänförastill ovanståendesom
kostnader.

I sådande fall materiel hyrs där utbildningdet krävs ocheller särskildut
behörighet för användamaterielen fir utbildningatt skall kostnader och

ingåmateriel i avgiften.

Utöverovanståendekan specifikadet,medhänsyn till materielenstagen
beskaffenhet,tillkomma avgiften.ytterligarekostnader tillförssom
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Återredovisning2.3
Redovisning avgiñsinkomstersker lämpligtkontoi kontklass Intäkterse3av

bilaga SidaH PROD 12.1 10. Lokal produktionsledarekanvid behov
befintligakonton.underindela Avgiftsinkomsteråterredovisasenl PRODH Kap

SärskJidaredovisningar.16.5 övrigtI enligtvad regleras CPL.som av

2.4 Styrandematerielslagsgrupper

2.4.1 Allmänt
prissättningFör kapitaldelengäller:av

for krigsmaterieldividerasforrådsprisetGOF elleri förekommandefallo
nyanskaffningsprisetmeddenprognostiseradelivslängden.
for övrig mtrl dvsmtrl for forvaltningsändantål invärderatsellero som
lâneñnansieratsgälleravskrivningstiderenlH PRODBilaga sid13.1 1-3.

För övrigakostnaderenl 2.2 gällerfull kostnadstäckning.p

Utöverdegenerellareglernagäller prissättningenskallinkluderaatt ev
merkostnaderfor exempelvismodifiering behövergenomförasundersom
hyrestiden.

Utbytesenheter,reservdelarochförbrukningsmaterieluthyresnormalt såvidade
ingåri ellertillbehörtill uthyrdartikel.sats

2.4.2 Exempelpå prissättningskalkyl

SambandsmaterielRa 139
Uthyres till100 Stockholmspoliseni sambandmedst VM i fotboll.Tid dagar.20
Fritt servicefdF 16.

Kapitalkostnader: Anskaffningspris4800:-
Avskrivningstid år5 1825dagar

4800 l 825 krdygn.2,63 2,63 100 20 5260kr 5260:-x x

Kostnaderfor återställamtrl:att
Mottagningskontrollochvård h4 kr300 1200 1200:-x

Personalkostnader:
Arbetstidhämtning återlämningoch i fd utlämningmm.h20 300kr 6000 6000:-x

AdministrativakostnaderzFakturering 500:-mm.

Lokalhyra:
2 veckori sfdEn pallplats krdygn. kr4 14 4 56 56:-a x

Th I0-DPRISI7DOW
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Transportkostnader:
Extrakörmil för hämtningi mobfd mil100 krmil.25a

2500kr100 25 2500:-x

Utbildningskostnader: tim6 400kr 2400:-a

Drifikostnader: Hyra laddare10 för strömförsörjning.st 1000:-av

Modiñering: kostnader.Inga 0:- .
Summa: 18916:-

2.4.3 Särskildaanvisningar lör mtrl-grupper.

2.4.3.1 Vapenmateriel B
Uthyrsnormalt Vid undantagregleraspriset CPL.av

2.4.3.2 Fordonsmtrl C
Standardfordon,Tg-fordon,bandvagnar.
Vid uthyrningtill statligmyndighetskallkundänannan genom
försäkringeller godtagbart för skadaannat sättansvara
fordonet sådanfor materielskadaför vilkensamt statenperson-
kanbli ersättningsskyldig.Försäkringsvillkorenskallintasi
hyresavtalet.

Vidarekrävsförutom körkortsbehörighet,särskildutbildningrätt
ochbehörighet militärtmotsvarande förarbevis någonfor skallatt
få nyttjamilitäraspecialfordon.Kravet förarbevisär a
föranlett behovet kunskap fordonenshandhavandesamtav av om
vård,ochskallintasi hyresavtalet.

Särskildakostnaderförutomkapital- underhållskostnaderoch enl
nedanståendeskalldebiteraskunden.

Besiktningföre inbesiktningefteruthyrningskallsamt-
genomföras,protokoll skallföras,kundenskallnärvara.

Priset dygn körmilgångtimmesätts samtper

2.4.3.3 båtmtrlFartygs- och D
Vid uthyrningtill statligmyndighetskallkundänannan genom
försäkringeller godtagbart för skadaannat sättansvara
fartyybât sådanför materielskadaför vilkensamt statenperson-

ersättningsskyldig.kanbli Försäkringsvillkorenskallintasi
hyresavtalet.

’l‘h.JOHPRISIZDOC
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särskildakostnaderförutom kapital-ochGenerelltgälleratt
underhållskostnader nedanståendeenl skalldebiteraskunden.

inbesiktningefierBesiktningfore uthyrningskallsamt- protokoll skallföras,kundenskallgenomföras, MHnärvara.
följas.reglerskall

avrustningsåtgärder törrådstörvaüng.-Rustnings-samt samt

-Drivmedelskostnad.

gångtimmePrisetsättsper

2.4.3.4 luftlandsättningsmtrlFlygplans-,
ochhelikoptrarhyrsnonnalt medbesättningochskallFlygplan ut

prissättas transporttjänster.Prissättning tjänsterreglerassom av
Vid priseti dennaskrivelse. undantagregleras CPL.av

2.4.3.5 Sambandsmateriel F
tillägg till generellabestämmelser.Inga

2.4.3.6 GLedningsmtrl
Uthyresnormalt Vid undantagregleraspriset CPL.av

2.4.3.7 belysningsmtrlElkrafts- och
VidElverkuthyresnormalt undantagregleraspriset CPL.av

inga till generellabestämmelser.övrig mtrl gäller tilläggFör

2.4.3.8 KSkyddsmateriel
bestämmelser.tilläggtill generellaInga

2.4.3.9 LFältabetsmtrl
Arbetsmaskinerenl 2.4.3.2.p

minröjningsmtrluthyresnormalt Vid undantagMinerings-och
regleraspriset CPL.av

övrig tilläggtill generellabestämmelser.mtrl gäller ingaFör

2.4.3. Underhållsmtrl10 M
verkstadsutroch reparationsplatserprissättningför hyraVid av

lånför reparationsplatsskallavgiften dygn.Hyransätts avper
verkstadsavdelningstimprisgångeråtta.aktuellmotsvara

Th .lOl-hPRlSl2.DOC
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2.4.3.1 Drivmedelsmtrll N
förKostnader tillsyn enligtFM bestämmelserBVKF skallingå

vid avgiñssättningi hyresavtalet.

2.4.3.12 Beklädnadsmtrl P
Uniforrneruthyresnonnalt Vid undantagreglerasprisetav
CPL.
För skyddsklâder avgift 12 förrådspriset%etcutagesen av

dygn.per

2.4.3.13 Förläggningsmtrl Q
För tält gäller avgift omfattande12 %att en av
förrådspriset dygn, slitagekostnad.uttages I övrigt ingaper som
tilläggtill generellabestämmelser.

2.4.3.14 Förplägnadsmtrl R
tilläggInga till generellabestämmelser.

Sjukvårdsmtrl2.4.3.15 S
Hyreskostnadför sjukvårdsmaterielej forbrukningsmaterieluttas
med förrådspriset2% dygn.av per

2.4.3.16 Kartor, sjökort U
Uthyres

3. Ansvar
Uthyrandeproduktionsledarehar materielenåterställsiansvaretatt
ursprungligtskick éteranskaffaseller efterdet hyresavtaletupphört.att

därförDet viktär avgiñfinnsstörsta angiveti hyresavtalet,rätt därattav
tagit hänsyntill ovanståendei avgiftssâttningen.Dennaman typ av

verksamhetfår någotintei avseendebelastaFörsvarsmaktensanslagA
frånAvsteg dettakani enstakafall medges sådanaCPL. I fall skallav

kontering såske verksamhetbelastas.rättatt

Beslut
Dennahandling frångäller fastställelsedatumochtills vidare underlagsom
for prissättningvid uthyrning materiel.Handlingenkommerav att
inarbetasi H PRODvid revidering

V
PercurtGreen
Chef för Operationsledningen

FFhJOHPRJSl2.DOC
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Exemtpel på regelverk for civilt bruk försvaretsav resurser

Military aid theto civil community

FOREWORD

The Military Aid the Civil-Community MACCto scheme,whereby
the Services assist the community whole when appropriateasa

do wellto established and has proved itsso, worth. Thenow
Services contribution has ranged from assistance inemergency

ofaccidcnt natural disaster, thecases notable exampleor most recent
being the in October I987,storm variety of routineto a moreprojects, including the attachment of volunteers social serviceto
organizations. Not only does this scheme render valuable serviceathe community, butto also demonstrates in tangiblea very waythe which Servicestheextent formto integral of the widerpartan
community. also provide the Services with the opportunitycan
for useful training.some

The publication ofthis third edition does mark revisionthe ofnot
the basic principles oFMACC, but doesprovide for some necessaryupdating. Moreover, in the period since earlier editions pub-werelished the Services have become smaller and their primary military
training and operational mitments intensive, thecom more so

and equipment available for MACCmanpower work now morelimited than emergency,Except in dire military trainingonce was.
and operations take precedence and there will therefore often be
occasions when tasks which well suited capabilitiesthe otseem to
the Services simply be undertaken. Nevertheless, MACCcannot

provide invaluable andcan I confident that there willsupport, ambe occasions when the Services, inmany co-operation with civilian
organizations, will be able give much andneeded worthwhileto

the widersupport communityto through this scheme.
I commcnd this third edition ofthe MACC handbook to you.

nya
Secular}øfSlalefør Defence





:TO THEMlLlTARY AID

COMMUNITYCIVIL

The

Part I Introduction—

This pamphlet designed inform civil authorities and organiz-to
ations theof in which Servicesthe ablebe assist themway tomay

Militarythrough the Aid Civil Communitythe MACC scheme.to
It gives ofexamples the in which the Services be ableways tomay
assist the community large, the basicoutlines principles of theat
MACC scheme and explains proceduresthe for obtaining help

Potentialunder it. applicants MACCfor should read this pamphlet
carefully before considering the relevant Servicerequests toany
authority Partin VI, in order be clear limitedtheset out toas toas
circumstances in which Servicesthe help and ofalso thecan aware
financial under which assistance given.arrangements

IIPart What be donecan—

Although wide of professions, skillstrades andrangea are repre-
sented in the three Services, theyand variety of versatileapossess
equipment, the in which help be given likely beways tomay are

limited. Therefairly three categoriesmain of work:possibleare



ofCategory in timeAssistance suchA naturalemergency as a-
disaster.

Category assistance special projects.Routine Typically,B on—
should small foroftasks fewpartyoccupy a men a
although parties longerdays, larger periodsor may

thejustificationbe sustainable sufficiently strong.
Assistance comprise:may

possiblyConstruction, demolition using explos-a.
and rehabilitationives, repair work.

Provision mannedof specialist andtransport
equipment.

Provision individualof skilled specialists.r.

Provision of helicopter assistance lift heavyto
loads.

Category fullThe time attachment of volunteersC socialto ser-—
vice similar foror organizations specific periods.

detailed list of theA of possible tasks in these categoriessome
possibilitiesgiven Annex A. The of the loan hire ofspecialistat or

Service equipmentpremises recreational facilitieseg have notor
been included they constitutesince do assistance trainingofferingnot

wellvalue the Services benefit the community andto toas as
training prerequisitevalue for routine assistance under thea
MACC scheme. However, applications be made under differentmay
regulations each will beand considered its merits.case on



Part III The basic principles-

Part3. and Annex A indicate the kind of help Servicesthe are
qualified give. Emergency assistanceto under Category A bemay
given following natural disaster major accident should civila or

be unable difficult defineresources to what constitutescape. to
but indication of thean circumstances in whichemergency some

Servicesthe might become involved given Annex A: in broadat
definedterms occasion when therean dangeremergency as an

human life major breakdownto ofservices vital the welfareor a to
of the community. ln such emergencies Servicesthe will normally

the of the civil authorities.augment Service assistanceresources can
only be given from available the time bearing mindresources at
the need essential military commitments.to meet

4. In situation preliminary enquirya willnon-emergency oftena
show whether worthwhile applying for Categorynot CBor or
assistance from the Services, in these circumstances Service needsas

always first. Applicantsmust find useful know thatcome may to
Servicesthe will all the conditions listedexpect below beto met;

they will ofcourse apply ofCategorynot assistance:Acases

Work be undertaken only if:a. may

l It ofsocial value the community;to

2 It undertaken invitation and with thewrittcn
of the civil authoritiesagreement and other organizations

directly concerned including, where relevant, the owner
andor occupier private land involved, and the local
planning authority;

3 ofgood training value the Services, the equivalentto
of which readily available within thenot fromcostssame
Services resources ;

4 agreed that the financial provisions will be met
see Part V.



Work be undertaken if:notmay

conflicts with limits inl commandingaor any way
officers first duty ollteeping his in ofoperationalunit statea
readiness;

limits hampers2 forms trainingof requiredor any to
maintain unit‘: operational efficiency;a

clashes3 with militaryother commitments;

4 commercial organizations suffer fromtocauses any
business.loss of

Work will, in exceptional circumstances, be undertakenr. save
for publiconly authorities organizationsfor whichor are

non-profit making political.and Servicemennon-party must
be used form ofcheap labour they willand worknot as a as

organized bodies under their oflicers Nand C0s.own

The oflocal trades unions and employers’agreement organ-
izations always be obtained before work Appli-must starts.

should consult their Regional Director of thecants nearest
Department of Employment in Northern Ireland, the ln-
dustrial Relations Branch, Department of Health Socialand
Security for advice which organizations approach.toon
The decision whether consulttoon necessary any
relevant national trade union employers‘ organizationor
will, however with the trades unionIemployerslocalrest
organization.

basisThe which charges will be bemade will notifiedr. on to
applicants and agreed before projects Gen-undertaken.are
eral guidance chargesthe be found in VParton can —
Financial An indemnity bewill also requiredaspects
from the authority organization requesting assistance,or

where the applicant Exchequer department seeexcept an
paragraph 8.

. be understood that work interrupted,have bemust tomay
rescheduled cancelled for Serviceor ateven reasons any
time.



The above principles designed assist applicants when theytoare
considering whether ask for Service help. Theyare not toor notare

intended imply that, wherever possible, help will givento benot
willingly, but rather avoid misunderstanding forwhento one reason

another the Services unable help. Moreover, they applyor toare
only activities undertaken by servicemen ‘on duty’,to and not to
voluntary tasks which they undertake theirin time,may spare
subject service regulations.to Servicemen doing voluntarycurrent
tasks whilst ‘ofTduty in entirely private capacity,act unsupportedan

serviceMOD liability for their actions behaviour.any or

Part I V— Indemnity insuranceand
requirements

As general rule the Ministry of Defence requires, with thea
exceptions described in paragraphs 7 and 8 below, indemnifiedbeto
against potential claim loss, arising of providingany theetcor out
assistance requested. The Ministry of Defence further requires that

those where indemnity required be backed bycases an must
insurance policy with the levels ofan specified in thecover as

application form and the proof that insurancethe has been effected.

In those where human life precludecases urgent attempts to save
prior written indemnity, the individuala organization seekingor

assistance will wherever possible be requested give immediateto an
oral undertaking signto ofliability possible.acceptancean as soon as
ln seeking such oral the Ministry of Defence will,an agreement
whenever possible, that the applicant theof ofensure termsaware
the indemnity contained in Annex B before giving oral agreement.

Exchequer departments required sign indemnity.not toare an
They will however be required provide written of theto acceptance

loss full which intended chargecosts forno the assistance.or to



Part V Financial aspects-

General

generalThe principle that specifically provided bymoney
Parliament for defence be forused othermust notpurposes purposs,
and therefore civil organizations for which the Armed Services

servicesperform outside the of normal duties should allscope meet
ofthe Civil authorities find usefulcosts. the followingor some may

indications of how the Service authorities will the chargesassess to
be formade their help. The categories those defined in Part IIare
and loss and lull explainedcosts incosts paragraphs l6no andare
I7.

Category A

MOD has theI0. discretion waive all charges when, into ofcases
immediate assistanceextreme required in orderurgency, to save

human life.

l When danger life ofan imminentto not but neverthelessnature
lossremains, will be charged forcosts assistance givenno any

which will include reconnaissance andany necessary preparatory
work. The concession will apply in the ofnot case emergency

givenassistance nationalized industry,to commercial companies,a or
organizations individuals, primarily facilitate the maintenanceor to

resumption of commercial activities supplies. In theor suchor cases
charge will be either the full the commercial for thecost rateor
service, whichever higher. After the danger has receded any
further assistance provided will be charged full basis.coston a

The Service Headquartcrsl2. will give warningdue of when
obliged change fromto loss fulland Thecosts tono costs to costs.no

of the level of dangerassessment and the basis forconsequent
charges for the Service takingmatter of the advicea ofaccount
the recipients.

6



l3. The civil organization individual will be required give, eitheror to
before the assistance lzgins time does allow, afterwardsor, not as soon

possible, writtenas of liability fora chargesacceptance raised.any

Category B
l4-. When routine assistance under this undertaken forcategory apublic ie Central Gcvernment local authority its agency,or or ornon-commercial ie ciaritable profit making organization, inor non
accordance with the zonditions down paragraph theset MOD
will levy loss When, exceptionally,costs taskno undertaken fora
other organizations private individuals see paragraph Partor 4:
Ill the basis of charge will be either the full the commercialcosts or

whichever higlcr. Norate consideration be given reductiontocan aol the charge in hes: circumstances. The of the reconnaissancecost
and wot} will bepreparatory assessed the basis the taskon same asitself. The basis of will be notified and applicationciarge foran
assistance completed and signed before the begins.work

Category C
lf. The social service organizations will be responsible only for the

lossno costs.

No loss and fullcosts costs
l6. No loss refined thosecosts which arise solely becauseare as costs
of the assistance given and which would otherwise have beennot
incurred. They i1clude such items travelling and subsistencemay as
allowances paid the servicemen involved,to hire charges for trans-

plant and equijiment,port, and the of and equipmentcost stores
lost, damaged conaimed in the ofthe task.or course

l7. Full dtfined allcosts both direct and indirect,are costs,as
incurred in the proviion of the service and include, olheramongthings, the basic md allowances of the servicemen and civilianpay
employees involved, sire charges for equipment used the task,onand overheads.



apply for assistanceHowVI-Part to

AEmergencies Category
should beassistance inApplication Serviceforl8. emergencyan

civil policeService unit via thethemade nearestnearestto or
planningresponsible forServicesThestation. not. co-orare

ola widmpreadInaction in civil theordinating eventemergency.a
authorities thecivillook thethe Services will settotoemergency

example, via theforof military aid,targcttingfor thepriorities
Co-Scottish EmergencyCommittee, theRegional Emergency or

Committeelmc Emergencythrough adordinating Committee, anor
be represented;HQ wouldDistrictwhich relevantthe Army oron

Local commandingExecutive.Chiefthrough theperhaps county
of theaside inhave authorityofficers set cases emergencyto many

although there willE andinprocedures Annexesnormal set out
authority will behigherreferencewherebe circumstances to necess-

HeadquartersDistrictdoubt the ArmyIn of nearestcasesan.
boundariesandtelephone numbersaddresses,whose contact are

Sl10JlCl begive advice andableD will beAnnexshown toat
withoutconsulted delay.

Bassistance CategoryApplication for routine
by Royalundertaken thewhere task clearly bel9. Except woulda
the point ofRoyal Marines Force whenNavy, Royal Airor
civil author-establishmentwould Forcebe the Naval Aircontact or

Services shouldtheorganizations seek fromities wishing helptoor
District Head-in first with the local Armyin touch the placeget

available themServices willhelp beThe of all three toquarters.
which makesof thethrough regional command Armythe structure

firstinthem tleconvenient be throughfor putrequests to
channels olinstance. Government theirhavedepartments own
pamphletthiscommunication with Ministry andthe of Defence,

intended suchtonot arrangements.cover

who theapplication20. be signed byAn the acccotsmust person
the legalliability for hasfinancial the assistance requested powersor

commit body financial liability.toto a a

8



2l. It will help the Service authorities consider forto requests
assistance ifthe initial approach them includes whenever possibleto
the points listed in Annex E. The Services will of always becourse

helpready civil authorities into setting their requirements. Ifout
after their consideration of initialthe Application for Assistance
Annex E the Services able notify the of theirtoare sponsor
willingness undertake the task, then theto will be requiredsponsor

complete the formalto application in the format shown Annex F.at

Attachment of volunteers Category C
22. Requests for the attachment of volunteers social servicesto
organizations should be made the Army Districtto Head-nearest

who will forward thequarters the HeadquartersvUnitedrequest to
Kingdom Land Forces UKLF. Headquarters UKLF will co-ordinate the selection of volunteers through Army Districts. Nor-
mally application should refer specificany and shouldto posta
include brief description of the duties and responsibilitiesa which

be involved, together withmay other relevant details. Theany
attachment will normally be for periods of between four months
and A be made time.one requestyear. atmay any

23. When the Services consider attachment would providean excep-tional training value, and they able release volunteertoare a
considered suitable candidate from Service viewpoint, thea sociala
service organization will be given the opportunity ofdiscussing the
nomination thinks the unsuitable for itsman or woman
requirements. should be noted that the number ofservicemen or

available for this olassistancewomen limited.type very

Examination of Category B and C proposals
24. HQ United Kingdom Land Forces UKLF and District Head-

concerned will examinequarters carefully all proposals For Categories
B and C them by civil authoritiesput to and organizations and will,

consultation with interested parties, determine whether notorthe Services will be able help and ifsoto what conditions. Thison
will include by the Service authorities of trainingan assessment the
value ofrhe task.



Service applications madewill help the authorities25. are as
possible. This enable trainingwill them theearly valuetoas assess

of draw and co-ordinatethe task, of work withup a programme
training and öther military activities theywith which concemed.are

will enable olalso the be drawn andcostsassessment toan up an
estimate likelyof the be submissioncharge made. Late ofto a

often unitbeing despite the commander‘:request prevents mer;
readiness otherwise assist.to

0



AAnnex

Examples of MACC tasks

This list intended be definitive exhaustive but merelynot to or
illustrative of the kind of work the Services consider. Thecan
inclusion of item does necessarily imply that Servicesthenotany
will be able give that assistance particularto occasion. Eachon any

will have be considered the time in relationto the basiccase at to
principles in Part III of this pamphletset and in the lightout of
availability of servicemen and and the location of thewomen
prospective task.

Category A Natural disasters and other emergencies—
2. Assistance given emergencies will normally follow resultas a
of adverse weather conditions including floods, andstormssnow,
landslides, other sudden and catastrophic accidents cgor events or
air and rail crasha, mountain shipwrecks. The Servicesrescue, are

responsible for planningnot co-ordinating action in the ofor event
natural disasters man-made emergencies, although theyor are
always ready provide help they calledto bydoany tocan upon so
the responsible authorities. ln the UK, responsibility for dealing
with disaster the will usually fall the servicesspota on to emergency
police, lire and ambulance, while the responsibility for dealing
with the immediate aftermath of disaster, providingsucha as

accommodationtemporary and feeding inforemergency persons
need lies with the localurgent authorities. The Emergency Planning

Guidance Local Authorities issuedto the Home Office and
Scottish Home and Health Department i985 gives general guid-

co—ordination and control ofemergency action, contingencyance on
planning andfinancial policy.

1



ofservicemen withbodiesofdisciplinedThe command structure
suchcommunication, inimportantradiotheir emergency,anso

ln disasteralongside localfit govemment structure. any oranycan
makeServicesimportant invite the earlytoto anemergency

make theirfind theyinreconnaissancc what mostoutto canway
reconnaissancecontribution. When Services make suchuseful the a

raisedwould normally bewithout commitment and charges not
in which theparagraph followingl0. Thesee are some ways

help:Services can

Obtaining reconnaissanceinformation. Helicopters and smalla.
withorganizationparties provide central control ancan a

picture of the disasteroverall thataccurate resources canso
be besttoput use.

andhelp localThe medical services doctorsMedical. can
and, required,health services, providing doctorsextra a

units.field hospital and field hygiene

for Sea rchSearch rulesand Ram: SAR. There separatearec.
and Rescue.

Engineering. Services bridge ferry equipmentThe can use or
boats crossing for earth moving andfor plantgaps,or

construction, specialized forequipment wateremergency
divingsupply pumping floods and supply teams.ator can

Routine assistanceCategory B -
Services theBuilding construction and engineering. The have4.

undertakingskills equipment which give the capability ofthemand
variety of tasks of whichare listed examples:belowa some as

Construction of minor rond,short lengths of temporarya.
airbridges, strips piers.and

Demolition ofobsolete structures.

land rcclamation.Simplet.

12



Building recreationalof accommodationlhostelslhuts.

Construction improvement ofand andgroundssportsc. recre-
facilities.ational

f Improvement of drainage.

Removal obstacles.ofunderwaterg.

Improvement oflandscapes.

ofsheltcrsErection and hills and mountains,postsrescue on
the marking in isolatedand ofroutes areas

Supply of specialistS equipment.manned and Varioustransport
ofspecialist manned equipment available, including:types are

Manned particularly specialist vehicles suchtransport,a. as
heavy vehicles.recovery

Man ned boats harbour craft.and other

Ivlobile offices radioandpost centres.c.

Provision ofskilled specialist includingadvisers medical and veter-
inary assistance, mounlaineering and survival and experts.rescue

Category C- Attachment of volunteers social serviceto
organizations

This selectionthe of volunteer ofiicers, lCOs,category covers
and for attachment project within themen lowomen sponsors

Special Programmes oflhe TrainingManpower Commission and to
organizations such Community Service Volunteers, for periods ofas

less than four months, than imc.not ator more one year a

13
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Bila 9BRUK AVCIVILTLANDSTINGENu TILLENKATSVARSAMMANSTALLNING 1
FÖRSVARETSRESURSER

antaletflygningar,avseendeambulanstrphelikopterburnaFråga för behovVad har aav
anspänningstidetc.ellersekundärtransporter,primär-

ÖvrigtSekundärår AnspänntidPrimärår

förändringsedan-92ingenBlekinge
stationeradihkp Da-ingentim11010Dalarna max

På Sälen91-93.försöklarna.
ambulanssjukvårdBeroende5 min dag100-150mindre avGotland

15mintim26230 t nattantal
pågår-klan jan-95Utredn,min550350Gävleborg
flygtimmarår150-175dag10min5-10150-200Göteborg

30 min natt
OförändratHalland

6oförändrat.i övrigtdag5 min st10300Jämtland
narkossjukv.utbmin20 natt spec

OförändratJönköping
möjlsnabbast4-5Kalmar

primärtrpBehovfinnsmöjlsnabbastKristianstad av
sällanmktsällanKronoberg mkt

25-3010-15Malmöhus

Malmösjkförv. --
llygtimmarår210mindag15100150Norrbotten ~N

30 minnat
6 och Fmed F 7Tillsammans10-20400Skaraborg
ambul.föreräddntjprioritmin snitttotalt 172000 3000Stockholm -

åringen 2trpSörmland -
andra 5 min10,för300Uppsala

150-200län
helikopterorg.rådmedfinnsdyrt behovVärmland för egen

10min115Västerbotten

5 min300-400Västernorrland -

-92sedanoförändratVästmanland
Älvsborg oförändratd30 i övrigtl-10 10min n

vägtransportmedlidÖrebro kortarelitetlitet
oförändratÖstergötland 5 min300totalt
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Fråga Fråga2 3 Fråga Fråga4 5
Avt hkpb Kontraktsinnehåll Deltogarméni Samordningm medupp
lev sjv leverantör,kostnadtrp handlingen andralandsting
JA NE] avtalstid

x
x

SOSHelikopterAB, fast nej nejX
kostn250 flygtim

x
Rikspolisstyrdag, ja, avbröts kost- ja, O,P,R,N-x av +
marinen 4000-tim nadsskälnatt, landsting

Helitlyg 9401-AB, ja, valdex ja, intressemen annan men
9612,200000mån lew-prisskäl saknades

Rikspoliscn50.000fir nejx nej

x
X ncj

NorrlandsflygABx t nejo m
1998,4188tkr,r. 6000-tim

x
Hcliflyg AB, 9403-9605 inbjöds-tackadex nej pågår Sörmlandsm

nej
OstermanHelikopter,Gbg nejX nej
4755-tim, 571000mån
25 000medmed. nejx nejpers

avtal 152-95x nytt
rörl. SOOOtim

9501,SOSHelikopter nejx nej
NLA Norgeoperatör

x
RPS,Säve

x
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FrågaFrågaFråga 8 97Fråga 6
FörändringarTillg.avtal hkp annatsluta i fram-Planerarorsakeravtal - tidensätt

F17

Påverkar behovet
otillr.Motivationen

Ökatbehov,försvaret vidareut-J genoma,
vecklingsker
Utrednres.UASFv-F15, avvaktasutredn.pågårUtredn. UAS Förest. avgör

hkp.divför12:ehkp Ja,EftersträvarZ-mot
flygning i mörkerpersonalerfarensamt

RPS,Säveja,
Behovetökar 2 mot.-
hkp

ja, polishkpnej
Behovetökar

Skåne F10 Behovfinnsmuntl ochF14medlandstingenihjälp F10,F14
Ambulansbraalt.nejIngetbehov

polis EventuelltSkåne militär ochJa,Litet behov hkp-resursev
SamarbDanmarkSkånebehovf omstrukt.Inget evn

GällivarePlaceringhkp

Såtenäs behov hkpEv. ökatvia Säve, av
förändr.ingastora

nejAmbulans landstingfort bra ja, Sthlms0
länönskv.uppdr.andra

skälekon.
hkpins.akutaAvtalsförsl vid Säve bättreunderutarb. Ja, behov

kabin-medpågår störrehkpupphör941231 upphandl vid brist hkpresursny
önskvärdvolymgrannlänsnyttja resurs

Utvärd,görs,stora
kostnader

tidsvinstberornej via SOSflyg marin Ev.
önskv.länuppdrandra
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EM 12
1995-02-09 F09553MIL

F095113MIL
F095127MIL

Försvarsmakten Fo95150MIL
107 85 STOCKHOLM F095188MIL

F095260MIL
delvis

civila sjuktransporter Försvarsmaktensned
helikoptrar

Bakgrund

i riksdagensstödMed beslut regeringen i 1992angav
års regleringsbrev verksamhetsmål för arméförbandsom

kapaciteten för helikoptersjuktransporteratt i krig
förstärkas. Regeringenskall samtidigtframhöll att

så långthelikoptrarna möjligtdet är skall utnyttjas
sjuktransporter sjukvårdshuvudmännenäven för i fred;
möjlighet ingåskall att avtal härom med detges

militära försvaret.

våren åtUnder uppdrog regeringen1993 Försvarets mate-
sjukvårdshelikoptrarrielverk åtatt anskaffa armén

inom angiven helikoptrarkostnadsram. typenFemen av
BellAugusta har412 HP anskaffats för ända-numera

målet.

Försvarsmakten arméflygbataljonhar Norrbottensgenom
ideltagit anbudsgivning ambulanshelikopter-avseende

Härvid landstingverksamhet. har Västerbottens läns
ingåärmeddelat att beredd Försvars-att medavtalman

tillståndförutsättningmakten under erforderligaatt
iför verksamheten. trädaEtt avtal är attavsettges

februarikraft den 15 1995.

Försvarsmaktens framställning i ärendet m.m.

iFörsvarsmakten denhar framställning till regeringen
januari begärt13 1995 medgivande aktuellaför den

sjuktransportverksamheten avseendehelikoptrarmed
tiden februariden 15 februari 1996.1995 den 15- fårFörsvarsmakten anhållithar härvid verksamhetenatt

förbedrivas enligt ordnings- säkerhetsföreskrifteroch
militär flygverksamhet OSF.

Postadress Besöksadress 0002140310Telefon[0333Stockholm Jakobsgazm 899 723IITelefaxos MINDEFS46Tclcx179
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framställningen Försvarsmaktenhar hos Luftfarts-I
begärt med förtur skall utfärdaatt verketverket en

projektet.operativ licens för

frågasig iLuftfartsverket har yttrat den som
Enligt erfaritsväckt. vad harFörsvarsmakten som

inlett prövning operativrörandeverket numera en
licens.

frånskrivelserinkommit Norrlands-ärendet har ABI
Heliflyg Helikopter-Pilotförening, ochflyg, Svensk AB

Riksförbund.företagens

Regeringens beslut

börjaRegeringen till med avseddaatt denmedger att
heli-sjuktransportverksamheten med Försvarsmaktens

får föreskrivs ibedrivas utöver vadkoptrar somav
civilimilitärförordningen medverkan1986:1111 om

verksamhet.

andra stycket luftfartslagenMed stöd kap. S15 1av
regeringen, hinderföreskriver utan vad1957:297 av

regeringeneljest enligtgäller regler beslutade avsom
regeringen förmyndighet bestämt, att deneller av som

gälla Luftfartsverketsskallaktuella flygverksamheten
civil BCL.bestämmelser för luftfart

hunnitIntill meddela detdess att Luftfartsverket
tillstånd regeringendock atterfordras, medgersom

får enligt ordnings- säker-ochflygverksamheten ske
hetsföreskrifterna militärför flygverksamhet. Detta

också drift-tillfälligtmedgivande innefattar ett
tillstånd för Försvarsmakten för den avsedda yrkes-

helikoptrar.mässiga sjuktransportverksamheten med

hinnerLuftfartsverketbör kunna förutsättas attDet
innanoperativ licens Försvars-utfärda avtalet mellan

flygningarnalandstinget iträder kraft ochmakten och
påbörjas. Något från föreskrifternaskall avsteg om

sådan således inte.licens behövs



Försvarsmakten skall junisenast den till30 1995
geringen Försvarsdepartementet redovisa dels lägetr

tillståndsfrågorna,b träffande dels de erfarenheter av
dittillsrksamheten gjorts.v som

å reger vägnargens

Thage PetersonG

BirathUlf

Likalydande till

Luftfartsverket

Kopia till

Socialdepartementet
Kommunikationsdepartementet
Näringsdepartementet
Utredningen civilt bruk försvaretsav resurser
Västerbottens läns landsting
AB Norrlandsflyg

PilotföreningSvensk
Heliflyg AB
Helikopterföretagens Riksförbund



Bilaga ll

civilimedverkanmilitär1986:1111Förordning om
verksamhet

räddningstjänstMedverkan l m.m.
34 §räddningstjänstfinns iimedverkaskyldigamyndigheterärl § En bestämmelse attattom

1986:1102.räddningstjänstlagen

1986:1102-räddningstjänstlagen§34följervadfår2 5 Försvarsmakten utöver avsom- förskadadeellersjuka ellerförtill förfogandepersonal och egendom transporterställa av
trängandefinnsdetKustbevakningen,eller åt etttullmyndighetemapolis- och omtransporter Förordningmedverkan.för sådanavgifterfårFörsvarsmaktenbehov uttatransporten.av

1994:871.

bestäm-efterspaning finnsräddningstjänst.förhemvärnsmänianspråktagande m.3 § Om m.av efter-vid bevakningochmedverkan1985:3 hemvärnsmänsförordningen FFSimelser om
spaning.

verksamheträddningstjänstochimedverkanFörsvarsmaktensYtterligare föreskrifter4 § om 1994:871.FörordningFörsvarsmakten.i2 meddelas§ avavsessom

arbeteUtförande annatav
andrautföraoch broarsig bygga vägar transporter,får åta samt att5 Försvarsmakten§ att

bedrivsvidi utbildningledkan inordnasverksamhetdenna ettoch tjänster, somarbeten somom 1994:871Förordningsamhällsintresse.allmäntellerfrämjarmyndighetereller annatstaten

olägathet.detkan skeegendom,sälja löslåna eller utanFörsvarsmaktenfår hyra6 § ut omut.
åtgärdenmyndighetertill andraupplåtelser änfrågagäller i attförutsättningytterligareSom om
särskildafinnsdetsamhällsintresseellerallmänteller attfrämja Försvarsmaktenskall annarsett

skäl.
lokalerfår tillhandahållaFörsvarsmaktenföljer1992:191 motavgiftsförordningen4 §Av att

avgift.
tillhörigförsäljning1971:727förordningeniföreskrivs statenförsäljningOm viss avom

försäljningmyndigheters över-1989:1060förordningeni avfast egendom, omsamtm. m.,
1994:871.Förordningskottsmateriel.

Förordningenligt 5 6 §§.ochför medverkanavgifterfår§ Försvarsmakten6 uttaa
1994:871.

bestämmelserGemensamma

konkurrensgällande bestämmelser5 6 §§ skalli och§ Vid verksamhet om7 avsessom
beaktas.

konkurrensinträngfrågan5 och 6 §§ skalliverksamhet ansesI fråga omavsessomom detlänsarbetsnämndenoch den kommun berörs.hörandeefterföreligga omavgöras somav
omfattning.åtaganden störregäller av enligt § för deverksamhet bedrivs 2beträffande sådanintetillämpasstycketFörsta som

§§5 6bedrivsenligt ochfråga sådanverksamhet1där.myndigheterstatliga sägs somomsom verk.på affärsdrivandestyckenabaraförsta och andramyndighetertillämpasstatliga statensför
Förordning 1992:536.

1994:871.FörordningFörsvarsmakten.meddelasFöreskrifter avgifter8 § avom

l;am IO’e ö
-



Statens offentliga utredningar 1995

Kronologisk förteckning

Ett renodlatnäringsförbud.N.. ArbetsföretagEn möjlighetför arbetslösa.A.ny-. Gröndiesel miljö ochhälsorisker.Fi.. Umgtidsutredningen1995.Fi.. Vårdenssvåraval.
slutbetänkandePrioriteringsutredningen.S.av
Muskövarvetsframtid.Fö.
Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.A.
Pensionsrâttigheterochbodelning.Ju.
Fulltekonomisktarbetsgivaransvar.Fi.

.Oversyn skattebrottslagen.Fi.av
Nyakonsumentregler.Ju..h MervärdesskattNyatidpunkterför-redovisningochbetalning.Fi.
Analys Försvarsmaktensekonomi.Fö.av
Ny Elmarkmd Bilagedel.N.+
Könshandeln
Socialtarbete prostitutioneni Sverige.S.mot
Homosexuellprostitution.S.
Konsti offentligmiljö.Ku.
Ettsäkraresanthälle.Fö.
Utan Sverige.Fö.stannar
Stadenpå Fö.vanenutanvatten.
Radioaktiva slårämnen jordbruki Skåne.Fö.ut..Brist elekrronikkomponenter.Fö.

.GasmolnlarmlårUppsala.Fö.

.Samordnadochintegreradtågtrafik
Arlandabananochi Mälardalsregionen.K.

.Underhállsbidragochbidragsförskott,
DelA ochDelB. S.

27.Regionalframtid bilagor.C.+
28.Lagen vissainternationellasanktionerom

översynUD.en-29.Civilt bruk försvaretsav resurser-regelverken,erfarenheter,helikoptrar.Fö.



Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Näringsdepartementet
Pensionsrättigheterochbodelning.[8] Ettrenodlatnäringsförbud.[l]
Nyakonsumentregler. NyElmarknad Bilagedel.[14]+
Utrikesdepartementet Civildepartementet
Lagen vissainternationellasanktioner Regionalframtid bilagor.[27]+om

[28]översyn.en-
Försvarsdepartementet
Muskövarvetsframtid.[6]
Analys Försvarsmaktensekonomi.[13]av
Ettsäkraresamhälle.[19]
Utan Sverige.[20]stannar
Staden [21]vattenutanvatten.
Radioaktiva slår jordbruki Skåne.ämnen [22]ut

elektronikkomponenter.Brist [23]
GasmolnlamslárUppsala.[24]
Civilt bruk försvaretsav resurser-erfarenheterregelverken, helikoptrar.[29],
Socialdepartementet
Vårdenssvåraval.
slutbetänkandePrioriteringsutredningen.[5]av
Könshandeln.[15]
Socialtarbete prostitutioneni Sverige.[16]mot
Homosexuellprostitution.[17]
Underhållsbidragochbidragsförskott.
DelA ochDelB. [26]

Kommunikationsdepartemntet
Samordnadochintegreradtågtrafik
Arlandabananochi Mälardalsregionen.[25]
Finansdepartementet
Gröndiesel miljö-ochhälsorisker.[3]-Umgtidsutredningen1995.[4]
Fulltekonomisktarbetsgivaransvar.[9]
Översyn skattebrottslagen.[10]av
MervärdesskattNyatidpunkterför-redovisningochbetalning.[12]

Arbetsmarknadsdepartementet
ArbetsföretagEn möjlighetför arbetslösa.[2]ny-Obligatoriskaarbetsplatskontakterfor arbetslösa.[7]
Kulturdepartementet
Konsti offentligmiljö. [18]






