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Sammanfattning

SMHI central förvaltningsmyndighet för meteorologiska, hydro-år
logiska och oceanograñska frågor. Verksamheten 350omsatte ca
mkr budgetåret 199394 och finansierades med anslag till %,45
intäkter från uppdragsverksamhet 10 %, intäkter från affärsverk-
samhet 40 % vissa övriga intäkter 5 %. Anslaget användssamt
främst till finansiera huvuddelen den meteorologiska, hydro-att av
logiska och oceanografiska infrastruktur behövs för SMHIattsom
skall kunna producera varningar och allmänna i syfte attprognoser
skydda liv och egendom i Sverige. Inom uppdragsverksamheten ut-
för SMHI tjänster andra myndigheter till självkostnadspris. Af-
färsverksamheten bedrivs på kommersiella villkor och delvisär
konkurrensutsatt. Budgetåret 199394 intjänades %35 affärs-ca av
verksamhetens intäkter i konkurrens. Sedan länge ställer stats-
makterna krav på bidrag från uppdrags- och affärsverksamhetenatt
i ökande grad skall finansiera infrastrukturen.

SMHI-utredningens huvuduppgift har varit helaprövaatt om
eller delar SMHI bör ombildas till affärsverk eller bolag, ellerav

verksamheten fortsatt bedrivas ibör myndighetsfomi. Arbetetom
har haft två utgångspunkter. Den valet verksamhets-är attena av
fonn bör ligga i linje med de ställningstaganden statsmakternasom
gjort under år i vilka fomier statlig verksamhet bör be-senare om
drivas, dvs. myndighetsutövning och affärsverksamhet böratt t.ex.

och sådan konkurrensutsatt affärsverksamhet inteattsepareras, som
innebär myndighetsutövning och oberoende direktaärsom av an-
slag och betydande omfattning bör bedrivas i bolagsform.av

Den andra utgångspunkten det inom för den verk-är att ramen
samhetsform väljs bör möjligt vissalösa problemattsom vara som
iakttagits i dagens verksamhet. Ett exempel SMHI uppleverär att
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viss osäkerhet samhällsuppdragcts innehåll och omfattning, vil-om
iket tycks hänga med statsmakternas styrning förloratattsamman

tydlighet SMHI:s myndighetsverksamhet i ökad utsträckningnär
gjorts affärsintäkter. exempel SMHI:sberoende Ett är attannatav

både myndighets- och affärsverksamhet hardubbla roll bedrivaatt
nackdelar; dels riskerar SMHI:s trovärdighet ivissa inneboende

myndighetsrollen påverkas negativt institutet bedriveratt att enav
omfattande affärsverksamhet, dels har SMHI:s affärsverksamhet
fördelar konkurrerande företag finnas igentemot attav samma or-

tredjeganisation myndighetsverksamheten. Ett exempel är attsom
affärsverksamhetSMHI förutsättningarna för bedrivaatt attmenar

sikt tillgodosemåste förbättras institutet på skall kunna stats-om
skall finansie-maktemas krav uppdrags- och affärsverksamhetcnatt

infrastrukturen.allt delstörrera en av
vcrksamhetsformSom för mina ställningstagandenunderlag om

börhar olika aspekter SMHI:s verksamhet analyserats. Någraav
in-i utredningen i synnerhet denkort Bl.a. konstaterasnämnas. att

förutsättningar.verksamheten saknar kommersiellafrastrukturella
SMHI:sdärför betydande delöverskådlig tid kommerFör en av

statliga bidrag. utredningenverksamhet beroende Iatt ana-vara av
marknader ochuppdrags- och affärsverksamhetenslyseras vidare

konkurrens kan förvän-konkurrens. Analysen visar viss ökadatt en
förändring jämförthandlar dock inte dramatiskDet någontas. om

% affärs-situation. Sannolikt kommer 50-55med dagens avca
några Iintäkter intjänas i konkurrens år.verksamhetens ut-att om

mycket be-redningen också på SMHI i sin verksamhetpekas äratt
därförinternationellt datautbyte.roende omfattande Det ärettav

påverkarverksamhetsform inte negativtväsentligt valetatt av
internationella samarbetet.SMHI:s möjligheter delta i detatt

hela SMI-ll.utredningen fyra altemativ. BolagiseringI prövas av
SMHI iaffärsverk. UppdelningOmbildning hela SMHI till avav

möj-aktiebolag. Vidare analyserasmyndighet och friståendeetten
myndighets-förligheter minska dagens problem inomatt ramen

formen.
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En bolagisering skulle lösa vissa problem. Således skulle affärs-
möjligheterna förbättras. Vidare skulle osäkerheten samhälls-om
uppdraget minska, eftersom bolagets uppgifter bör regleras i avtal
med bolagisering dock signalEn ökad kommersia-ärstaten. en om
lisering. problem förknippadeDe med SMHI bedriverär attsom
myndighets- och affärsverksamhet i organisation skulle där-samma
för förstärkas. Jämfört med statsmakternas uttalanden vilkaom
verksamheter lämpar sig för bolagsfonnen talar också flerasom
skäl bolagisering SMHI. Bolaget skulle inte kunnamot tex.en av

sinabära kostnader, del verksamheten skulleutan storegna en av
för överskådlig tid beroende betydande bidrag från staten.vara av
Vidare kan inte konkurrens förväntas uppstå inom i synnerhet den
infrastrukturella verksamheten. Dänned det svårt etableraär att
konkurrensneutral upphandling de tjänster SMHI utförav sam-
hället. Sammantaget bedömerjag bolagisering inte bör ske.att en

En ombildning till affärsverk torde få liknande konsekvenser
Såledesbolagisering. torde affärsmöjlighetema förbättrassom en

och osäkerheten samhällsuppdraget minska. Samtidigt tordeom
dock, skäl bolagiseringsfallet,i nackdelarna in-medav samma som
stitutets dubbelroll förstärkas. Affärsverksfonnen sä-avsedd förär
dan statlig verksamhet med naturligt eller författningsregleratsom
monopol drivs på affärsmässiga grunder, vilket bl.a. innebär af-att
färsverken bör kunna sina kostnadertäcka med intäkter. SMHIegna
uppfyller inte dessa kriterier. Dels bedrivs inte oansenlig, ochen
växande, del verksamheten i konkurrens. kommerDels verksam-av
heten inte inom överskådlig tid kunna finansieras med in-att egna
täkter. ombildningEn till affärsverk skulle också innebära ett av-

från års förvaltningspolitiska utveckling, bl.a. inne-steg senare som
burit affärsverk kommit betraktas mindre lämpligatt att som en
form för sin ägarroll Sammantaget min be-utövastaten att är
dömning tillombildning affärsverk inte lämplig.att ären

Alternativet dela SMHI, så anslags- och uppdragsverk-att att
samheten bildar myndighet och affärsverksamheten friståendeetten
aktiebolag med ägandet skiljt från myndigheten, har många för-
delar. Bl.a. skulle myndighets- och affärsverksamheten därigenom
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respek-anpassade för derasväli formerkomma bedrivas äratt som
iakttagitsde problemskulle också lösadelningtive syften. En som

medväl i linjeligger delningverksamhet. Dessutomi dagens sc-en
vcrksamhetsformer. Enrenodlingårs statenssträvan mot avnare

finnssamproduktionsfördelardeinnebär visserligendelning att som
kaninte längreaffärsverksamhetenochuppdrags-mellan anslags-,

dedignitetsådandock intedessatillvaratas, attär en-av enmen
organisation.sammanhållenmotiverakansamt en

lämpligt delaintenärvarandedet förfördelarnaTrots attär
utsträckningbegränsadtänkta bolaget idetskälSMHI. Ett är att

på siktökarkonkurrensenEftersomkonkurrensutsatt. ärskulle vara
iställetHuvudskäletavgörande hinder.dock inte är attdetta ett en

lösningorganisatoriskSverige införskulle innebäradelning att en
nationella väder-däreuropeiska länder,från övrigaskiljer sigsom

affärsverksamhet. I dags-myndighets- ochbådeförtjänster svarar
diskussionernämligentid försolyckligt. Sedandettaläget envore

till arbets-möjlighetereuropeiska vädertjänstemamellan de om
Sverigeangelägetoch detdelning ettrepresenterasär att avm.m.

sannoliktPå sikt kommerdiskussioner.isammanhållet SMHI dessa
variation i valetinnebärautvecklingen störreatt orga-aven

ökade kom-denbl.a.eftersomlösningar i Europa,nisatoriska
organisa-aktualiseratordemersialiseringen och konkurrensen en

Förutsättningarnai flera länder.verksamhetenuppdelningtorisk av
komma förbättras.därmedSMHI kanför dela attatt

fortsattochhållasverksamhetSMHI:sTills vidare bör samman
igenomförasdockåtgärder börVissamyndighetsfomi.drivas i

börBl.a.styrning SMHI.statsmaktemassyfte förbättraatt pre-av
myndighetsroll. Dennatill SMHI:suppgifter hörvilkaciseras som

Använd-uppdragsverksamhet.ochanslags-dagensbör omfatta
uppgiftertillvidare begränsasbör ärSMHI:s anslagningen somav

all-ochvarningarsamhällets behovför tillgodosenödvändiga att av
uppgiftersamhällsnödvändigasådanatillmänna samtprognoser,

kan fungeraingenoch därSMHI:s kompetensnyttiggör annansom
affärsverksamhetenifråga. Vidare börtjänstenbeställare avsom

i af-infrastrukturen. Prisernatilldirekt bidraglämnainte längre ett
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färsverksamhetcn bör dock fortsatt inkludera kostnader för infra-
strukturen, motsvarande medel bör inlevercras till statsverketmen

statsmakterna formulerar avkastningskrav på affärs-att ettgenom
verksamheten. Avkastningskravet kan effekternasä isättas att ut-
gångsläget blir neutrala både för statsbudgeten och SMHI. De
bidrag kommer infrastrukturen till del uppdragsverk-som genom

Ökadsamheten bör däremot bibehâllas. samhällsekonomisk effekti-
vitet kan nämligen intressenteruppnås med stora nyttor,om som
fallet i uppdragsverksamheten incitament påverka infra-är attges
strukturens kostnader och kvalitet.

Bakom förslaget ligger bl.a. bedömning nuvarande förut-atten
sättningar för bedriva affärsverksamhet tillräckliga föratt är att
SMHI skall kunna tillvarata de möjligheter kan förväntassom upp-
stå på marknaden. Om bedömningen nuvarande regelsystemgörs att

alltför begränsande, och affärsverksamheten därförär bör bättreges
möjligheter, bör delning SMHI ske redan i dagsläget. Enen av
starkt ökad affärsorientering sammanhållet SMHI skulleett näm-av
ligen förstärka flera de problem iakttagits i verksamheten.av som

Sammanfattningsvis förordarjag SMHI:s verksamhet tills vi-att
dare hålls och drivs i myndighetsfonn. Alternativet delaattsamman
SMHI bör sikt.pä Bolagisering hela SMHIprövas respektiveav
ombildning institutet till affärsverk däremot olämpliga lös-ärav
ningar enligt min mening.

I utredningen har också gjorts vissa andra överväganden isom
korthet bör Bla. jag besparingarnanämnas. i infrastruk-attanser

börjat sig för vad acceptabeltturen nänna gränsen är stats-som om
makterna vill upprätthålla kvaliteten i verksamheten. För det talar

SMHI beslutat lägga ned delar observationsnätet ochatt olikaattav
studier meteorologisk information visar ökadenyttan attav av
bidrag till infrastrukturen eventuellt kan god samhällsekonomiskge
avkastning.

Att döma välfärdsteoretisk analys SMHI:s verksamhetav en av
Statskontoret gjort utredningen kan dock finansieringsbör-som

doma för infrastrukturen eventuellt omfördelas, så de bättreatt av-
speglar olika samhällssektorers meteorologisk, hydrologisknytta av
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förutsätt-bedömainformation. kunnaFöroch oceanografisk att
kun-emellertid djupareomfördelning behövsningarna för sådanen

i uppdragEventuellt kan SMHIolika sektorersskap nytta. gesom
utreda detta.att

utfonnas. Förbörmiljöansvarföreslås hur SMHl:sutredningenI
måste SMHIvarningar och allmännakunna produceraatt prognoser

meteorologiska, hyd-mängdbearbetapå olikasamla och sätt en
informationproducerasHärmedoceanografiska data.ochrologiska

miljö-också förvärdekompetensoch byggs är avsomenupp
förvaltningsmyndighet förcentraldocksektorn. SMHI meteoro-är

inteoch bör därföroceanograñska frågor,hydrologiska ochlogiska,
iställetbörSMHl:s miljöansvaranslag.påbedriva miljöarbete eget
behovvidkompetentskallinstitutetinnebära att somresursenvara

medNaturvårdsverket. konsekvensIandra,kan t.ex.avropas av
SMHl:sdelomfördelaeventuellt skäldetta finns det att an-aven

i uppdragbörSMHIbudget.till Miljödepartementets attslag ges
berörda departementmöjliggör förunderlag att taframta ett som

fråga.ställning i denna
Därvidcivila försvaret.i detSMHl:s rollutredningenI prövas

tillfredsställande. Insti-förhållanden fungerardagenskonstateras att
gällervadvarkenändras,behövercivila försvareti detrolltutets

finansiering.inriktning eller
inom SMHl:ssamverkannordiskocksåutredningenI prövas om

förbättradochförkostnaderminskadeområde kan leda till staten
Därvidaffärsverksamheten.ochuppdrags-konkurrensförmåga för

uppnås vidkunnastordriftsfördelar tordevissabl.a.konstateras att
ochbåde osäkradockVinstemasamverkan.nordiskökad ären

nordiskökadockså hindrenSannoliktsvåra uppskatta. motäratt
deföljdtillfonnerinstitutionaliseradesamverkan i t.ex.avmer

dettaländernamellanfinnsskillnaderstrukturella om-stora som
jagbedömerSammantagetfördelarna.potentiellaråde destörre än

tillgo-bör kunnasamarbetenordisktfinns medde fördelaratt som
finns där-Detsamverkansformer.existerandeinom fördoses ramen

övrigaöverläggningar medregeringenskäl förför inte att uppta
område.SMHl:sinomnordisk samverkanökadnordiska stater om
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l Utredningens uppdrag och upp-

läggning

1.1 Direktiven

Enligt mina direktiv dir. 1994:53, med tillägg i dir. 1994:150 skall
jag utreda förutsättningarna för och konsekvenserna eventuellav en
förändring SMHlzs verksamhetsform. Därvid skall jag:av

krav på SMHIpröva bäst kan uppnås inomstatensom ramen-
för dagens uppdragsmodell. eller hela eller delar verk-om av
samheten skall bedrivas affärsverk eller bolag,som

precisera inriktningen och omfattningen SMHl:s tjänsterav-
samhället,

analysera marknadens storlek och utveckling vad gäller-
uppdrags- och affärsverksamhet,

analysera hur marknaderna och konkurrensen förväntas utvecklas-
i Sverige och i Europa,

redogöra för hur tillgången till data tillgodoses i olika verksam:--
hetsformer bakgrund nuvarande regler äganderätt,mot av om
upphovsmannarätt och nyttjanderätt i syfte säkerställaatt sam-
hällets intressen,

redogöra för den datapolicy och de principer för utbyte dataav-
gäller i internationella organisationer.son1
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förkostnadernatillledakansamverkannordisk attöverväga om-
gällerdetkonkurrensfönnåganoch närminskaskan upp-staten

förbättras,kanaffärsverksamhetenochdrags-

utfomias,börmiljöansvar samtSMH1:sföreslå hur-

försvaret.civiladetroll iSMH1:sfråganpröva om-

ochli bilagomaåtergesDirektiven
till kom-direktivgenerellaantalocksågällerarbetetFör ett

iEG-aspekterbeaktande ut-utredare:särskildaochmittéer avom
regional-redovisa1988:43,dir.redningsverksamheten attom

åta-offentliga1992:50,dir. prövakonsekvenser attpolitiska om
jämställdhetspolitiskaredovisa1994:23,dir.ganden attsamt om

delartillämpligaibörjag1994:124. Dessutomdir.konsekvenser
förordning1994septemberbeslut den lregeringensbeakta enom

företagsregler.regeringskanslietgenomgång isystematisk av
påpekasBl.a.direktiven.ibeskrivsutredningentillBakgrunden

fi-skallgradi ökandeverksamhetSMH1:suttalatriksdagen attatt
ochaffärsverksamhet,och attuppdrags-frånintäktermednansieras
SMHIharmed dettalinjeminska. 1böranslagsfmansieringen

åren,deunder senasteverksamheten attmarknadsanpassat genom
förändra1991,strukturutredninginternainstitutetsstartpunkten var

arbetssätt.och sittorganisationsin
övergripandehardirektiveni ettpåpekas staten an-Vidare att

oceanograñska bas-ochhydrologiskameteorologiska,denförsvar
bear-ochinsamlingobservationsnät,omfattarvilkenverksamheten,

grund-utvecklingforskning och samtinformation,betning av
ocksåomfattarStatensochanalyserläggande ansvarprognoser.

i interna-deltagandevamingstjänstoch samtbland annat prognos-
verksamhetsområdet.inomsamarbetetionellt

detslagit fast ärriksdagen attframgårdirektivenAv även att
förgrundtillliggersamhällsekonomiskt synsättangeläget att ett

samtidigtdenna utgörochbastjänsterproduktion attSMH1:s av
prop.affärsverksamhetochuppdrags-SMH1:sförgrunden
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199293100 bil. TU 19929322, rskr. l99293z247. Samtidigt
sådan helhetssynsägs måste behovet regel-att vägas mot etten av

verk möjliggör likvärdiga konkurrensvillkor på marknaden.som
Vidare tjänsterna och produkterna i SMHI:ssägs uppdrags-att

och affärsverksamhet har fördelar samproduceras med denattav
anslagsfinansierade verksamheten inom basverksamheten, och vice

versa.
I direktiven också internationellt samarbetepoängteras att är av

vikt inom SMHI:s verksamhetsområde. Sedanstor länge finns in-
ternationella avtal fritt utbyte data mellan de nationellaom av me-
teorologiska instituten. För säkra kostnadsfritt utbyteatt ett av
observationer har också informell överenskommelse framväxten
mellan de nationella instituten innebär instituten inte kon-attsom
kurrerar på varandras hemmamarknader. Vidare framgår direk-av
tiven SMHI tillsammans med l6 andra meteorologiska institutatt
har lämnat in ansökan till EU-kommissionen undantag frånen om
EU:s konkurrensregler. Ett målen för ansökan åstadkommaär attav

villkor för utbyte och handel med meteorologiskagemensamma
data. I samband med detta instituten också bildaattavser en euro-
peisk, ekonomisk intressegruppering, ECOMET. I direktiven sägs
också diskussioner principer för datapolicyatt och betalningom av
produkter och tjänster för närvarande pågår i internationella,alla
meteorologiska organisationer.

Slutligen bör direktiven pekarnämnas pä konkurrensenatt att
hittills varit inom vissa delar SMHI:s verksamhetsområde,svag av

ökad konkurrens kan förväntas. skälEtt till dettaatt till-ärmen
komsten ECOMET.av

1.2 Arbetets inriktning och genomförande

Min uppgift utreda förutsättningarna förär och konsekvensernaatt
eventuell förändring SMHI:s verksamhetsform. Utöverav en av

detta skall jag belysa vissa frågor särskiltäven påpekas i direk-som
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mig påinriktathandi förstautredningsarbetethar itiven. Jag
fram-och andradirektiven,angivna ifinnsvissaaspekter varav

huvudfrågan.förhar relevansgångarbetetskommit under som
för-finnshuruvida detinte gåvaltjagfråga ärEn attsom

SMHIvädertjciviladenanföraför änsten,utsättningar att somsam m
Försvarsmaktenvädenjänstcn,militärastår för, och den svararsom

mili-ochciviladensamverkan mellanökadtillMöjligheternaför.
CDstillfällen,vid antalharvädertjänsten t.ex.utretts etttära se

FlygvapnetChefen förtilluppdragdet1987:6 eller gemensamma
utredningar harl994-05-3l. Dessaavrapporteradesoch SMHI som

intressant.intevädenjänstemasammanslagning ärbedömt att aven
kund-leve-fram sedanocksåharsamarbete ettEtt allt växttätare
SMHI efterochFörsvarsmaktenmellaninfördesrantörsförhållande

tycks här-Verksamhetenavsnitt 2.8.1.seårs utredning1987 även
effektivitetsvinsterytterligaremånoch i deneffektivtmed bedrivas

organisation. Jagnuvarandeske medkunnadettakan tordegöras
mednackdelarochför-skäl studerafunnitintehar därför att en

sammanslagning.eventuell
verk-SMHI:sfrågankonstateratidigtVidare kunde jag att om

vilket interna-Sverige valtpåverkasintesamhetsfonn att,attav
hydrologi ochmeteorologi,unikt, samlatämligentionellt ärsett

migfördjupatintedärförharorganisation. Jagoceanografi i samma
i olikaSMHIdelaönskvärtmöjligt ellerhuruvida deti att uppvore

verksamheternaAttdisciplinema.olikautifrån deorganisationer or-
Iförklaringar.historiskaharländeri olikapå olikaganiserats sätt

docktyckseffektivitetsjämförelsergårmån detden göraatt en
fall intei varje ändisciplinema sämresamorganisering envaraav
fördelarna.organisation,uppdelad övervägersnarare

och1994novemberi slutetbörjade arbetaUtredningen av-av
utgårskälpraktiskaAvmånad 1995.oktoberunderslutade arbetet

hand fråni förstadärförSMHIbeskrivningbetänkandets av
fakta.ekonomiskasynnerhet gäller dettauppgifter, iårs199394

dock inteharbetänkandet,framgår ut-undantag,Med några avsom
slut-minapåverkardetsådanvarit199495undervecklingen att

ställningstaganden.ellersatser
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Utredningen har haft kontakt med antal SMHI:s in-ett stort av
Sålunda har synpunkter inhämtats fråntressenter. totalt 200ca per-

representerande 80 olika institutioner. SverigeI har kon-soner, ca
takterna omfattat antal inom SMHI, olika departement,ett personer

Ävenkonkurrenter, utomståendeavnäm forskare m.fI. utländskaare,
studieresor har företagits. Motsvarigheter till SMHI och Kommuni-
kationsdepartementet, vissa privata meteorologiföretag, har be-samt
sökts i Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Stor-
britannien, Tyskland och USA. Besök har gjorts vid WMOäven

EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens.samt
De fackliga organisationerna vid SMHI har informerats vid ett

flertal tillfällen.

1.3 Betänkandets disposition

Den fortsatta framställningen har disponerats på följande sätt.
I kapitel beskriverjag2 verksamheten vid SMHI.
Ikapitel redogörs för3 internationella förhållanden. Med hänsyn

till det internationella samarbetets vikt har redogörelsen gjortsstora
relativt omfattande. I kapitlet beskrivs viktigare internationella sam-
arbetsorgan hur meteorologisk, hydrologisk och oceanografisksamt
verksamhet organiserats i andra länder. kapitletI redogörs också för
de datapolicies och principer för utbyte data gäller i inter-av som
nationella organisationer.

I kapitel 4 analyseras marknadens storlek och utveckling för
SMHI:s uppdrags- och affärsverksamhet, hur marknaderna ochsamt
konkurrensen kan förväntas utvecklas i Sverige och i Europa.

kapitelI 5 analyseras bl.a. vissa s.k. välfärdsteoretiska aspekter
på SMHI:s verksamhet. I kapitlet avhandlas det generellaäven
direktivet dir 1994:23 till samtliga kommittéer och särskilda ut-
redare offentliga åtaganden. Vidare analyseraspröva i kapitelatt 5
förutsättningarna för etablera konkurrensneutral upphandlingatt av
SMHI:s verksamhet. I kapitlet redovisas också enjämförande studie
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SMHl:s.liknarverksamhetermyndigheteröver vars
direk-ifrågorsärskildavissaavhandlas taskapitel 6I uppsom

försvaret,civilaroll i detSMHI:sjagdiskuterarSålundativen.
verk-olikaitillgodosestill datatillgångenhurmiljöansvar,SMHI:s

regler,upphovsrättsligabl.a. samtbakgrundsamhetsfonner mot av
hets-verksamSMHI:ssamverkan inomnordisktill ökadmöjligheter

område.
utvecklingstendenser,förvaltningspolitiskaredovisaskapitel 7I

vilkaigjortårunderstatsmakternauttalandenbl.a. omsenaresom
konkurrensreglerbedrivas,verksamhet börstatlig samtformer av

hosegenskaperocksåbeskrivskapitletutredningen. Ibetydelse för
utredningen.iaktuella övervägaverksamhetsformer attde ärsom

Huvuddelenförslag.ochövervägandenredovisaskapitel 8 avI
SMHI.förverksamhetsfonnlämpligfrågankapitlet ägnas om

redovisas.Även och förslagövervägandenandravissa
gäller fördirektivgenerella ut-övrigaavhandlaskapitel 9I som

redningen.
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2 Beskrivning SMHIav

2.1 Uppgifter och mål

SMHI enligt sin instruktionär l988:lll3, ändrad 1992:140 cen-
tral förvaltningsmyndighet för meteorologiska, hydrologiska och
oceanografiska frågor.

SMHI skall inhämta och fönnedla kunskaper landets meteo-om
rologiska, hydrologiska och oceanograñska förhållanden. Institutet
skall för den allmänna vädertjänsten respektive den allmännasvara
hydrologiska och oceanograñska tjänsten. SMHI skall bedriva upp-
drags- och affärsverksamhet tillämpad forskning ochsamt utveck-
ling inom sitt område. SMHI skall samarbeta med svenska myndig-
heter, utländska institutioner och internationella organisationer samt
samråda med Försvarsmakten i frågor allmän militär betydelse.av

Regeringen har fastställt följande övergripande mål för SMHI:

SMHI skall för väder- och vattenberoende verksamheter till-
lägsta möjliga kostnad producera planeiings- och beslutsunderlag

bestämd kvalitet och innehåll,av

SMHI skall med denna bastjänstproduktion grund bedriva- som
lönsam affärsverksamhet,en

SMHI skall arbeta modernt, kundorienterat kunskaps-ettsom-
företag, och minst lika effektivt jämförbara organisa-vara som
tioner inom den privata sektorn,

SMHI skall i miljöarbetet.vara en resurs-
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ochhydrologiskameteorologiska,denkärnaVerksamhetens är oce-
krävsbastjänstproduktionens.k.deninfrastrukturanograñska som

förochvarningarfram attkunnaskallSMHIför ta prognoseratt
obser-omfattarInfrastrukturenSverige.iegendomliv ochskydda
fram-data,lagringochkontrollinsamling,inkl.vationstjänst av

slutpro-s.k.vissochanalysergrundläggandetagning prognoser,av
distribution,vissprognoser,och allmännavarningart.ex.duktion

samverkan.internationellerforderligFoUSMHI:sdelar samtav
behovallmänttillgodoser meteoro-Bastjänstproduktionen ett av

finansierasochinfonnation,oceanografiskochhydrologisklogisk,
Kommunikationsdepartementetsanslagmed%till 70 överockså ca

%,myndigheter, 22andrafrånbidraghuvudtitel resten utgörs av
särskil-dockhar%. Mångaaffärsverksamhet, 7 avnämfrånoch are

till-behovinfonnation. Dessaförädladochbearbetadda behov av
affärsverksamhet.ochuppdrags-avgiftsfmansieradgodoses genom

andramedsamverkansådanuppdragsverksamhetMed menas
myndighets-sittförutför inomSMHImyndigheter ramensom

kaninteanslagSMHI:somfattningsådan attärsom avansvar, men
and-denbekostasverksamhetenkostnadernatäckaeller bör utan av

liknautförandeochkaraktärtillbörVerksamhetenmyndigheten.ra
skalluppdragsverksamhetTillmyndighetsverksamhet.SMHI:s nor-
ellerkonkurrensupphandlas iverksamhetinte förasmalt somsom

verksamhet.intäkterelleravgiftermedfinansierasköparen avav
verksam-avgiftsfmansieradsådanaffärsverksamhetMed menas

ellerheltpåvillkorkommersiellapåbedriverSMHIhet ensom
marknad.konkurrensutsattdelvis

affärs-ochuppdrags-önskanstatsmaktemas attSedan länge är
infra-finansieratillbidraskallgradökande attiverksamheten

intedockharökaskallbidragdettamyckethurMedstrukturen.
fonnuleratKommunikationsdepartementetharpreciserats. Däremot

andelenminskandedenindikeraskallVerksamhetsmål an-omsom
sidaPåkvalitet.verksamhetens nästaslagsfmansiering försämrar

199495.förregleringsbrevetfrånhämtadeexempeltvåvisas
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väderprognosema för allmänhet, land- och sjötrafik församt-
andra samhällssektorer skall ha träffsäkerhet på minst %65en
vid temperaturförändringar på 5 grader under 24 timmar,änmer

vamingstjänsten för skydd liv och egendom och för attav- upp-
rätthålla beredskap för akuta insatser i samband katastrofermed
skall, vid varningar för kulingvindar till havs 12 timmar i för-

ha träffsäkerhet på minstväg 78 % och andelen falska larmen
skall högst %.22vara

2.2 Organisation

SMHI indelat i avdelning förär intern produktion och utveck-en
ling, fyra marknadsorienterade affärsområden Samhälle, Trafik,
Miljö-Energi och Konsument central stabsenhet direktsamt en
under Generaldirektören med styrande funktioner för ekonomi,
personal, juridik, information teknik.samt

Generaldirektör

Stab

lmeä pm Amlrsomrñde Affärsområde AmirsområdeAffärsområdedrlmzf,°°h Trafik Miljtf-Energi KonsumentSamhmeu vec mg -
Planering Flyg Experttjanster Medinkate ms Analys $i°lüf$systemet Konsulttjänster lantbrukExpertfunk.tionerForskningochg Landtmñk Pmgmmsyswmutveckling Handel

syslémuwecküng Dataochabonne- Sportochfritid
Observationer lang
Prognos Utlandsmnrknad
Administration
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efterindelatSMHITidigare1992.17gjordesindelningDenna var
bättreavsågorganisationen attMed denfackdiscipliner. mannya

ochhydrologimeteorologi,inomtvärkompetensSMHlzsutnyttja
mindreellerisåledesarbetar störreaffärsområdevarjeoceanografi,

integrerats ärdisciplinemaGenomdisciplinema. attallamedgrad
verksamhetSMHlzsdelhurexakt somsvårt stordet avgöraatt av

meteorologiståruppskattningsvisdisciplinrespektive utgör, men
omsättningen.%för 10oceanografiochhydrologi för 2070,för av
verksamheten.kundanpassaavsågOmorganisationen även att

Affärsområdena ärproduktion.frånskiljtsharMarknadsansvar
internhan-Genombehov.kundernastolkarochmarknadsorienterade

utveck-ochproduktionfrån Internsedanköps2.6avsnittsedel
erbjuds.de tjänsterförgrundenär somling de somm.m.prognoser

Personal3

dock 139hardessa sagtsAv1994.3112anställda716hadeSMHI
början1observationsverksamheten.irationaliseringaravp.g.a.upp
exkl.%53600.understigaanställdaantaletberäknas1996av
%.37kvinnorAndelen ärakademiskharobservatörer examen.

enheter.organisatoriskaolikainomanställdaAntalTabell l

9och stabGD
69SamhälleAffärsområde

20anställdaregionaltvarav-
127TrafikAffärsområde

107anställdaregionaltvarav-
51Miljö-EnergiAffärsområde
25Affärsområde Konsument

435utvecklingochproduktionIntern
195observatörervarav-

716Summa
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Finansiering2.4 och finansiell utveck-

ling

Verksamheten finansieras med anslag, intäkter från uppdrags- och
affärsverksamhet övriga intäkter, forskningsrådsbidrag.samt t.ex.

Anslagsmedel anvisas två anslag på Kommunikationsdepar-över
huvudtitel, ramanslag, G2. Bidrag till SMHI,tementets ochett ett

reservationsanslag, G3. EUMETSAT. Ramanslaget skall användas
för myndighetsuppgifter. Ramanslaget uppgick 199394 till 121,3
mkr. Hur bidraget till SMHI utvecklats framgår tabellav

Tabell Utveckling2 anslaget G2. Bidrag till SMHI.av

mkr 8990 9091 9192 9293 9394

Bidrag till SMHI 109,7 117,8 122,1 128,0 121,3
Komp löneökningar 12,9 8,4 4,1 4,9 -

Totalt nominellt 122,6 126,2 126,2 132,9 121,3
Dzo exkl uppgifter 122,6 122,4 122,5 129,2 114,6nya

Totalt realt 135,0 127,6 133,1 131,1 121,3
D20 exkl uppgifter 135,0 123,8 129,2 127,4 114,6nya

Index statlig konsumtion 0,901 0,989 0,948 1,0141,000

l Vissa uppgifteranslagsmedel har tillkommit; from. 9091 ökades anslagett.ex.
med 3,8 mkr till följd ökade kostnader för drift prognosmodellen HIRLAM,av av
vidare överfördes from. 9394 3,6 mkr från Fiskeriverkets anslag till SMHl:s.
Samtidigt har tillmedel EUMETSAT förts till anslag, nedan. varvid ocksåeget se
10 mkr från ramanslaget för finansieratogs delar EUMETSAT-kostnadema.att av

EUMETSAT-anslaget skall täcka Sveriges medlemsavgifter i det
europeiska vädersatellitsamarbetet. Tidigare ingick dessa i det all-
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kraf-stigitharmedlemsavgiftemaMenSMHI.tillbidragetmänna
mkr40tillåttiotaletunder slutetårmkrtigt, från 2-3 caavperca

medelanvisas199394budgetåretoch from.år,innevarandeför
På grundmkr.70uppgick till199394anslag,via separatett som

endastdockförbrukadesEUMETSATzsiförseningar programav
års avgifter.Återstoden kommandeförharmkr. reserverats29ca

förinombedrivs ettaffärsverksamhetenochUppdrags- ramen
inte kommer-Uppdragsverksamheten äranslag.kronorss.k. 1000

Intäkterkostnadstäckning.fullendastskallsiell, upp-avutan ge
Affärsverksamheten,mkr.till 369394uppgickdragsverksamhet ca

mkrpå 139intäktergrunder,kommersiellapåbedrivs cagavsom
nedan.visasutvecklatstotaltintäkterSMHI:s9394. Hur sett

finns.Avrundningsfel0msättningsutveckling.NominellTabell 3

93949293919290918990mkrIntäkter

127,3122,1128,5116,0105,4anslagav
29,Eumetsat-anslag --av e-
36,128,725,927,225,8uppdragav

138,7127,6123,5120,5105,5affärav
18,918,019,221,524,2övrigt

349,9296,4297,1285,1260,8intäkterSumma

igjortsårenförstaför deharaffarsintäkter treochuppdrags-iUppdelningen
tillsammans.intäkterdessaredovisadestidigareefterhand,

beror påtabell 2enligtanslagtilldeladesig frånskiljeranslagintäkterz Att av
anslags-respektivereservationerrelativthaftflera årunder storaSMHIatt

år.utnyttjatssparanden, ett senaresom
bidrogförsvaret temporärtfrämst påberorÖkningen 9394och attmellan 92933

utvecklingsarbete.förmed extra resurser
lönekompensatican.medel förAMS-bidragFoU-bidrag,Bl.a. samt

där-sida harpåtabell 4I nästainflationen.tillbörHänsyn även tas
konsumtion.statligförindexmedomräknatssiffrorovanståendeför
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Tabell Real4 omsättningsutveckling. Avrundningsfel finns.

Intäkter mkr 8990 9091 9192 9293 9394

anslag 117,0 117,3 135,5 120,4 127,3av
Eumetsat-anslag 29,0av - - - -
uppdrag 28,6 27,5 27,3 28,3 36,1av
affär 117,1 121,8 130,3 125,8 138,7av

övrigt 26,9 21,7 20,3 17,8 18,9

Summa intäkter 289,5 288,3 313,3 292,3 349,9

Index statlig konsumtion 0,901 0,989 0,948 1,014 1,000

Som framgår tabell 4 har affärsverksamhetens intäkter iav genom-
snitt ökat med %4,5 realt år. Uppdragsverksamheten har omper
de för utvecklingsarbete försvarettemporära bidrogresurser som
med 9394 räknas bort i utvecklats i takt med inflationen.stort sett

Statsmaktema har uttalat SMHI skall bedriva lönsam af-att en
färsverksamhet. Lönsamheten har också förbättrats under år.senare
198990 rörelseresultatet negativt. 199394 rörelseresultatetvar var

mkr,9 vilket rörelsemarginal på 6 %.ca gav en ca
Vid utgången budgetåret 199293 uppgick det ackumuleradeav

överskottet i uppdrags- och affärsverksamheten till drygt mkr.30
I enlighet med bestämmelserna i kapitalförsörjningsförordningen
tillskrev SMHI regeringen hösten 1993 med förslag hur över-om
skottet skulle användas. Regeringen följde SMHI:s förslag, vilket
innebar drygt mkr17 satsades på SMHI:s rationaliseringsprojektatt
se nedan och knappt mkr på14 åtgärder för påskyndaatt ut-
vecklingen affärsverksamheten; bl.a. marknadsföring, kundorien-av
tering produktion och distribution personalutveckling.samtav

Statsmaktema har uttalat SMHI skall öka bidraget frånatt upp-
drags- och affärsverksamheten till infrastrukturen. Bidraget från
uppdragsverksamheten består till delen direkta bidrag tillstörsta av
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förbetalar rätt ut-myndigheter attandra attinfrastrukturen gessom
Marknadsföringproducerar.SMHIinformationnyttja den avsom

kontakterupparbetadefrämstskeruppdragsverksamheten genom
bidraguppdragsverksamhetens199394myndigheter.med andra var
förFörsvarsmaktenstodAv dettan1kr.29infrastrukturentill caca

affärsverk-åläggsbidragaffärsverksamhetensökamkr. För24 att
skallbidragetgällerf.n.avkastningskrav, attinterntsamheten ett

219394bidragAffärsverksamhetensår.%med caöka 2 varper
Affärsverksamhetensmkr.för 10stodLuftfartsverketmkr, cavarav

199192.mkrvarit 16hafråndärmed ökatharbidrag att ca
besparingskrav.omfattandeålagtsSMHIår harUnder senare

medlems-ökadedemkr101993riksdagenbeslutade attBl.a. av
SMHI:sinomfinansierasskulleEUMETSATi raman-avgiftema

kapitalkostnaderökadeförSMHIintekompenseradesVidareslag.
lån imedtillövergick199293 systemstatsförvaltningen ettnär
för-kronanGenominvesteringar.finansiering attförRiksgälden av

internationellaimedlemsavgifterförkostnadernaocksåharsvagats
intehellerSMHIhartabell 2framgårSomökat.organisationer av

Sammantagetlönekostnader.ökadeforkompenserats upp-alla år
fyra-undermkrdrygt 30medökatkostnadernaSMHIskattar enatt

anslaget.kompensationmotsvarande9394,årsperiod utant.o.m.
frånbidragethanteratsdelvis attharBesparingskraven genom

ocksåemellertidharSMHIökat.affärsverksamhetenochuppdrags-
innebärrationaliseringar, attoch planerar,genomfört, persona-som

Upp-till 9798.9394periodenunder%med 25minskaskanlen
ochperiodeni slutetförräneffektfulldock intefårsägningama av

därförharanslagsnivåtill lägreverksamhetenanpassningen enav
ba-får disponeraSMHImedgivitregeringen attunderlättats attav

driftanslaget.gamladetfrånreservationerochvinstmedellanserade
Genomrationaliseringsprojekt.f.n. fleradriverSMHI pro-stora

observationsverksamhet. Be-effektivareskapas2000OBSjektet en
medutsträckningi auto-observationsstationer ersätts stormannade

Pro-kanobservatörer sägasl40tillledervilketmatiska, upp.att ca
projektetdrivsVidaremaj 1996.igenomförtfulltskalljektet vara

syftar tillProduktionsProcessen, att,Rationalisering iRiPP som
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med minst bibehållen kvalitet, kostnadernasänka för meteorologisk
prognosproduktion med % till Slutligen20 1997. sker genom
projektet Drift 90 rationaliseringar i driften det tekniska syste-av

Drift 90 avslutat julil 1996 och förväntas leda tillmet. avses vara
l2 kan eller sysselsättas iatt sägasca personer upp annan

verksamhet.
För budgetåret 199596 har riksdagen beslutat besparingarom
ytterligare mkr. På6-7 kort sikt klarar SMHI delar dessaca av

besparingar anslagssparande ramanslaget. SMHIgenom menar
dock besparingskraven för vad institutet kanatt gränsenpasseratnu
klara kvaliteten i verksamheten försämras. SMHI har därförutan att
också beslutat lägga ned materialtransportnätet och fältforsk-att
ningsontrådcn det s.k. FFO-nätet glesa det hydro-samt att ut
logiska observationsnätet.

5 Avnäm are

SMHI:s produkter utnyttjas mängd olika Allmän-avnämare.av en
heten huvudmottagare den anslagsfinansieradeär informationen.av
Inom för anslaget dock SMHI fram meteorologisk,tar ävenramen
hydrologisk och oceanograñsk information för direkt användning

miljömyndigheter, myndigheter med uppgifter inom räddnings-av
tjänst, fysisk planering mfl.

Uppdragsverksamhetens intäkter härrör i första hand från sam-
verkan med myndigheter, Försvarsmakten, Naturvårdsverkett.ex.
och Fiskeriverket. Affärsverksamhetens kunder företag inomär ett

antal branscher, affärsdrivande verk, privatpersonerstort m.fl. Stor-
leken på kundernas köp varierar kraftigt, allt från Luftfartsverket,

står för 15 % SMHI:s totala omsättning, till privat-som ca av
bl.a. köper väderinfonnation via s.k. 07l-nummer.personer som

Som framgår tabell på5 sida kommer del in-nästa storav en av
täkterna från den offentliga sektorn.
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199394.intäktemasUppskattningTabell 5 ursprungav

mkrfrånIntäkter

156anslag
30uppdragsverksamhetianslagmyndighetersandra
19forskningsrådbl.a.frånbidrag
10affärsverksamhetmyndigheter ianslagsfmansierade
57affärsverk

6biståndsmedel
10aktiebolagstatligt ägda

3kommunala organ
5kontrolluppdragregleradeoffentligtimil.,kraftbolag,

54sektornprivatatillförsäljningkommersiell

349,9intäkterSumma

prissättningochInternhandel2.69

af-hand köperförstaintemhandel. IförtillämparSMHI systemett
Ävenutveckling.ochproduktionfrån Interntjänsterfärsområdena

inom Internenheterolikamellanrespektiveaffärsområdenamellan
intemhandel.förekommerutvecklingochproduktion

infra-allintemhandelnSamhälle köperAffärsområde genom
ochproduktion ut-inom Internutförsverksamhetstrukturell som

slutproduktion.infrastrukturellvisssjälvtocksåutförochveckling,
förSamhälletillbidrag attårligtÖvriga lämnaraffärsområden ett

vidareförädlingdengrund förprodukterochutnyttja datafå som
uppdragsverk-framgåttSomkunder. äventill gergörs externasom

infrastrukturen.tillbidragsamheten
enheterfrånintemprisetälvkostnadsbaserad. IIntemhandeln är

förkostnaderdirektaingårutvecklingochproduktioninom Intern
in-ADB-tjänster,ochtelekommunikations-konsulter,löner, resor,

indirektaenheterandra samtfrånköptstjänster m.m.terna som
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kostnader för central administration,lokaler, kapitalkostnader m.m.
Däremot ingår inte kostnader för GD och stab, dessa kostnaderutan
fördelas affärsområdena.mellan

I de förpriserna uppdrags- och affärsverksamhetensexterna pro-
dukter ingår bidragetdessutom till infrastrukturen, i affärs-samt
verksamhetens fall lönsamhetskrav. Storleken på uppdrags-även ett
och affärsverksamhetens bidrag till infrastrukturen beräknas innan
årets början. Hur det totala bidraget sedan fördelas mellan enskilda
produkter och kunder varierar. huvudsakI finns fyra varianter:

En variant direkta bidrag till infrastrukturen från samverkandeär
myndigheter inom uppdragsverksamheten. Med flera myndigheter
Försvarsmakten, Naturvårdsverket m.fl. har SMHI ingått långsik-
tiga samverkansavtal där åtar sig bidra till finansie-motparten att
ringen infrastrukturen utnyttja infonna-mot rättatt attav man ges
tion från densamma. Ca 70-80 % uppdragsintäktema dettaärav av
slag. Dessa intäkter således inte betalning för vissutgör en
preciserad motprestation slags licensavgifter.ärutan ettsnarare

I den övriga uppdragsverksamheten bidraget till infrastruk-utgör
däremot del priset för viss preciseradturen motprestation.en av en

Bidrag till infrastrukturen från Luftfartsverket tredje vari-är en
I början 80-talet kom SMHI och Luftfartsverketant. överensav om

den civila luftfarten bör stå för skäligatt andel infrastruktu-en av
kostnader, eftersom luftfarten har SMHI:s tjän-rens stor nytta av
Skälig andel bedömdes %.ster. 30 Eftersom dessa kostnadervara

dittills inte inkluderats i de priser Luftfartsverket betalat beslutades
bidraget gradvis skulle öka, föratt först efter femtio år uppgåatt

till Hittills30 %. har andelen till %.6växt ca
Bidrag till infrastrukturen från övrig affärsverksamhet utgör en

fjärde variant. Detta fördelas mellan de kommersiella produkterna.
Regeringen delegerathar fastställa avgiftemasrätten storlekatt

till SMHI, brukligt beträffande myndigheter bedriverärsom som
uppdragsverksamhet. enlighetl med avgiftsförordningen skall dock
samråd ske med RRV.
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infrastrukturenFinansiering2.7 av

dettaAv9394.mkr175infrastrukturSMHI:sförKostnaden cavar
insamlinginklusiveobservationstjänst,frånmkr100härrörde ca

tekniskadrift systemet.datalagringdata, samtkontroll avoch av
Denmkr.15-20kostadeochanalyserGrundläggande caprognoser

erforder-mkr.10kostadeinfrastruktureningår iFoU cadel somav
varningarproduktionochmkr40samverkaninternationell avlig ca
tabellivisasFinansieringenmkr.5allmännaoch caprognoser

199394.infrastrukturSMHI:sFinansieringTabell 6 av

mkrmedelTyp av

29Eumetsat-anslag
95ramanslagSMHI:s
29uppdragsverksamhetfrånBidrag

24Försvarsmaktenfrånvarav- ZlaffärsverksamhetfrånBidrag
l0Luftfartsverketfrånvarav-

175caSumma

produceraföranvänds attochmaskin-Den somprogramvara
tek-SMHI:siutrustningenbartbestår intebastjänsterSMHI:s av

Luftfarts-Försvarsmakten,t.ex.organisationerFleraniska system.
fråninformationmedVattenfall bidrarochFiskeriverketverket,

kostnader.detdå för systemetsstårochtekniska egnasystemegna
produkterochockså dataorganisationerdessaanvänderfallvissaI

bastjänstproduktion förSMHI:s pro-egenframställs genomsom
datamängdtilltillgångfri genomstorharSMHIduktion. även en

3.1.1.avsnittseförsorgWMO:sidatautbytetinternationelladet
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8 Verksam heten inom affärsområdena

I det följande beskrivs SMHI:s verksamhet ingående. Beskriv-mer
ningen utgår från de olika affärsområdena, eftersom dessa har an-

för tillhandahålla produkterna till inom sinasvaret att avnämarna
områden. Det bör dock påpekas produktionen till delenatt största
sker inom Intern produktion och utveckling, varifrån affärsområde-

köper tjänster. Affärsområdenas köp från Intern produktion ochna
utveckling uppgår till 175 mkr år, affärsområde Sam-ca per varav
hälle står för 130-140 mkr. Med 435 Intern produk-ärca personer
tion och utveckling också SMHI:s organisatoriska enhet.största

2.8.1 Affärsområde Samhälle

Affärsområde Samhälle mkr2 l 0 199394. Verksamhetenomsatte ca
finansierades anslag 1563 mkr, intäkter från uppdrags-genom
verksamhet 36,l mkr bidrag från forskningsråd l8,9samt m.m.
mkr. Samhälle består enheterna planering, analys och expert-av
funktioner. Affärsområdet har 69 anställda, vid20 detvarav ocea-
nografiska laboratoriet i Göteborg.

Samhälle för SMHlzs anslags- och uppdragsverksamhet.ansvarar
Med detta all verksamhet SMHI utför för kunna till-attavses som
handahålla de produkter och tjänster finansierar medstatensom an-
slag till SMHI respektive andra myndigheter finansierar via sina an-
slag samverkarnär med SMHI. Samhälle för datafångst,m an svarar
förädling och slutproduktion.

Kostnadernas fördelning mellan olika uppgifter framgår tabellav
7 på sida.nästa
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mkr.9394uppgifterSamhällesförKostnaderTabell 7

anslagViaKostnadtjänstTyp av

80,5101,7förädlingochDatafångst
Slutproduktion, varav:

2,32,6prognostjänstallmän-
1,9räddningstj. 2,1förberedskapvarningstjänst,-
2,12,3med försvaretinklsamverkan,nationell-

10,6information 12,1allmäninklsamhällsplanering-
05,6vattendomstolartjänster-

8,713,7miljöarbete-
8,920,5utvecklingochforskning-

12,417,1EUMETSATexklinternationellt-
28,928,9EUMETSAT-

156,3206,6Summa

självt ellerSamhälleproducerasnedan,beskrivsTjänsterna, avsom
frånköpsvanligast,vilketeller,affärsområden ärfrån andraköps

utveckling.ochproduktionIntern

förädlingDatafångst och

databaserdemätverksamhet,till dentillgångomfattarDatafångst
denupprätthållaförkrävsdatakommunikation attoch den som

infra-oceanografiskaochhydrologiskameteorologiska,svenska
infrastrukturinternationelldelDenna,strukturen. är enavensom

bestårtekniskaSMHI:spå system,kapitel 3, byggerse sommen
andradrivsochutrustningframgått ägs organ.även avsomav

iobservationerochmätningarproduktionSMHI:sRåvaran i är
observa-SMHI:såretpågår dygnetoch Dessa runt,luft om.vatten.

mätstationer:följandebestårtionsnät av
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800 för meteorologi och klimatologi, bemannade,st 200varav-
s.k. synoptiska,
420 för hydrologi,st-
318 för isläggningislossning,st-
87 för älvtemperatur,st-
ll för sjötemperatur,st-
31 för istjocklek,st-
5 för oceanografi,st-
100 mätpunkter i hav.st öppet-

Vidare tillkommer blixtlokaliseringssystem, nio väderradar varav
fem tillhör försvaret, aerologiska sonderingsanläggningartre samt
utrustning för mottagning satellitinformation.av

Insamlade data överförs till SMHI och kontrolleras. Modern da-
tabasuppbyggnad förutsättning för informationenär skallatten vara
tillgänglig för olika produktion. Driften det tekniskatyper av av sy-

pågår dygnet och kräverstemet hög driftsäkerhet.runt
Förädlingsverksamheten innebär med observationsdataatt, som

grund, löpande kartlägga och prognosticera tillståndet i atmosfären,
havet och de svenska vattendragen. För detta utnyttjas datorbasera-
de simuleringsmodeller, och verksamheten kräver bl.a. tillgång till
högpresterande datorkapacitet. Till förädlingen hör viss bearbetning

insamlade data. Förädlingsverksamheten basen för SMHI:sutgörav
anslags-, uppdrags- och affärsfinansierade tjänsteproduktion.

Kostnaderna för datafångst och förädling uppgick till 101,7 mkr
9394, 80,5 mkr finansierades med SMHI:s anslag. Somvarav
framgått kommer kostnaderna i viss mån minska SMHI:satt när
rationaliseringsprojekt får fullt genomslag.

Allmän prognostjänst

De data samlas underlag för grundläggande analyserutgörsom
och SMHI:s prognosverksamhet pågår dygnet Prog-prognoser. runt.
nosenheten inom Intern produktion och utveckling fastställer bas-



1995:99SOU.SMHIBeskrivning36 av

timmargiltighetstid från 12medbasprognoskartorochprognoser
allmännadeför bl.a.till grundliggervilkatill dygn,5 prog-upp

för.Samhälleaffärsområde ansvararnoser som
allmän-service tillhandi förstaprognostjänst omfattarAllmän

land ochfördvs.Radios Pl-rapporter,via Sverigesheten prognoser
utformningenförSMHIfjällen.förvintertidsjö, och även ansvarar

berördaandraRadio ochSverigesmed bl.a.i samrådtjänstenav
innefattarhydrologininom över-prognostjänstAllmänparter.
situationen ochhydrologiskadeninformationochvakning omav

flödes-Infonnationcnflödesutveckling.regionala omprognoser av
och markvatten-infonnationmed snö-kompletterasutveckling om

mkrkostade 2,6prognostjänstenallmännamagasinens Denstatus.
anslag.med SMHI:sfinansieradesmkr2,39394, varav

räddningstjänstinominsatserförBeredskapVarningstjänst och

utfärdamyndighetsuppgifter hörgrundläggandeSMHI:s attTill var-
Vamingamasamhället.iegendomliv ochskydd förtillningar

gäller:vamingamaviktigasteriksradion. Deregel viasprids i

till havs,och kulingstorm-
till lands,hårda vindar-

till lands,kommunikationeriproblemförorsakakanväder som-
förfrysningsrisk i fjällen,ochhån väder-

fartyg,nedisningförfara av-
och mark,i skogbränderfara för-
kusterna,vattenstånd längshögt samt-

översvämningar.risk förochi vattendragflödenhöga-

förebyggandeutfärdaibestårräddningstjänsteniuppgiftSMHI:s att
infonnation,medverka medberedskapoch havarningar attatt

defi-rollSMHI:solyckor.inträffade ärvidoch expertisprognoser
deltarRäddningsverket. SMHImedöverenskommelsenierad i en

respek-räddningstjänstsamordningföri delegationemavidare av
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kunskapSMHI:skämenergiolyckor.beredskaptive för mot om
medsambandibetydelseatmosfären harspridningsberäkningar i

reglerad idärvidUppgiftenkämenergiolyckor. ärberedskap för av-
strålskyddsinstitut.Statenstal med

rädd-inominsatserberedskap förinklusiveVamingstjänsten,
finansieradesmkr199394, 1,9mkrkostadeningstjänst, 2,1 varav

anslag.SMHl:smed

försvaretSamverkan med

sedan längeflygvapnet har näraFörsvarsmaktenSMHI och ett
regiimeteorologisk tjänstbedrivitharsamarbete. Flygvapnet egen

SMHI.beroendealltid varitverksamheten har1944,sedan avmen
riks-sedanblivit alltharmyndigheternaSamverkan mellan tätare
rådaskallkund-leverantörsförhållandebeslutadedagen 1988 ettatt

omfördelades 15samband med dettaoch SMHI. Iförsvaretmellan
mellanSamverkantill försvarets.anslagmkr från SMHI:s parterna

ljuli 1988.sedanhar avtalsreglerats
dettajuli 1994. lsedansamverkansavtal gäller 1 ärNuvarande

tillgodoseSMHI skallformulerad.tydligtrollfördelningen sam-
oceanograñskochhydrologiskmeteorologisk,hällets behov av

behovsärskildatillgodoser sinaFörsvarsmaktenmedantjänst, av
medsamverkanproduktion ochmeteorologisk tjänst egengenom

tjänstmeteorologiskförfastslås SMHISMHI. avtaletI att ansvarar
beredskap.i vid höjdsåväl fred som

övergripandeavtal:på olikaSamverkan bygger typer sam-av
höjdansvarsförhållanden vidgmndsynverkansavtal, omgemensam

årligproduktionsavtalövergripandeberedskap, överens-samt
produktionssamverkaninnebärproduktion. korthetIkommelse om

observationsnätFörsvarsmaktensSMHI:s och sammantagnaatt op-
överenskommenoch förför dettaoch kostnadernatimeras, nät,att

står förså SMHIprodukter, delasbaseradeproduktion därpå attav
åtagande%. Genom dettaFörsvarsmakten för 25% och75 ersatte

mkr 9394.SMHI med 24Försvarsmakten ca



Beskrivning avSAIHI SOU 1995:9938

övrigförsvaret, inklusivesamverkan medSMHI:s kostnader för
fi-mkrtill mkr 9394, 2,1uppgick 2,3nationell samverkan, varav

institutets anslag.nansierades med

informationinklusive allmänSamhällsplanering

landetsförmedla kunskaperskall SMHISom expertorgan me-om
förhållanden till all-oceanografiskaochhydrologiskateorologiska,

m.fl.forskaremänhet, myndigheter,
medbetydelse förbeslutsunderlagframSMHI tar organ an-av

kun-SMHI:sklimatfrågor.energi-, miljö- ochför bl.a. vatten-,svar
planering,för fysiskmedskaper utnyttjas t.ex. somansvarorganav

mol-lufttemperatur,ationmeteorologisk infomibehovkan ha omav
behovVidare kan finnasoch vind.nederbörd,nighet, snö ocea-av

vågor. Hyd-vattenstånd ochisutbredning,informationnografisk om
översiktligabeståsamhällsplanering kanunderlag förrologiskt av

tid ochvariation ioch derasvattentillgångarkarteringar rum.av
energi-förplaneringsunderlagövergripandeockså framSMHI tar

medarbetardistributionochsparande, produktion organ som
klimat-bedömningar huröversiktligaenergiförsörjning, och enav

samhällssektorer.olikapåverkaförändring kan
finan-Av dettamkr 9394.12,1arbeteKostnaden för detta var

anslag.med SMHI:ssierades mkr10,6

åt vattendomstolarTjänster

vattenhushåll-SMHIstolar kontrollerarvattendomPå uppdrag attav
gällandekraftverk följerochsjöregleringarvidningen vatten-större

kontrollerade före-definansierasVerksamhetendomar. attgenom
mkr 9394.uppgick till 5,6avgift. Intäkternaerläggertagen en
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Miljöarbete

Statsmaktema har fastslagit SMHI skall i miljö-att vara en resurs
arbetet. Miljöarbetets omfattning har också ökat. Kostnaderna för
Samhälles miljöarbete uppgick till mkr 9394.13,7 Verksamheten
finansierades med SMHI:s anslag 8,7 mkr och med uppdrags-
intäkter från i första hand Naturvårdsverket.

1994 ingick SMHI samverkansavtal med Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket anlitar SMHI utförare miljöövervaknings-som av
uppdrag och datavärd för vissa miljöövervakningsdata. Natur-som
vårdsverket bidrar också ekonomiskt till infrastrukturen mot att
Naturvårdsverket, länsstyrelserna och deras utförare miljöupp-av
drag forskare, forskning huvudsakligen finansierassamt vars av
Naturvårdsverket, får tillgång till SMHI:s data och kompetens inom
den infrastrukturella verksamheten.

SMHI:s miljöarbete behandlas i avsnitt 6.2.även

Internationell verksamhet

SMHI beroende internationellt samarbete ochär kontakter. In-av
inklusivestitutets deltagande i internationellt arbete, EUMETSAT,

kostade 46,0 mkr 9394, 41,3 mkr finansierades med anslag.varav
arbetar,SMHI i olika roller, inom flertal internationellaett

En viktig uppgift Sverige i internationellaär att representeraorgan.
t.ex. WMO, EUMETSAT, ECMWF. Vidare anlitas SMHIorgan

ibland och stöd andra svenska myndigheter i derasexpertsom
arbete i internationella bl.a. ICES, HELCOM, OSPARCOM,organ
ICAO. I viss utsträckning arbetar SMHI också konsult isom myn-
dighetsiniiktat internationellt arbete, baltisk biståndsverksam-t.ex.
het. Institutet deltar också i internationellt arbete i utbildnings-eget
syfte bl.a. ICES. Vidare deltar SMHI i visst informellt arbete av
myndighetskaraktär t.ex. ICWED och dess undergrupper.

internationellaDe förhållandena beskrivs i kapitelnärmare
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utvecklingForskning och

hydrologisk ochmeteorologisk,tillämpadbedriverSMHI oceano-
påfrämstSMHImetodutveckling.grafisk forskning satsarsamt

simuleringsmo-grundläggandevidareutvecklar deFoU-projekt som
för-klimatologiskaochmeteorologiskaprojekt därdellema samt
ochmätningaroch därmiljöniförändringartillrelaterashållanden

utbytemöjligauppnåsyfteintegreras iberäkningar störstaatt av
modellutveckling,prioriterasF.n.infonnationen.tillgängligaden

koppladeochmiljöforskningklimatforskning,mätdatabearbetning,
modeller.meteorologiska-oceanografiska-hydrologiska

styrninglitenrelativtKommunikationsdepartementet utövar av
mellanfördelasbörmedelinte hurpreciserasFoU,SMHI:s t.ex.

initierasFoUprioriteringar.internaIställetändamål.olika styr av
utomstående.ochaffärsområdenasamråd medFoU-enhet iSMHI:s

FoU-styrelse.Övergripande SMHI:sidiskuterasFoU-frågor
Dettillgängliga.allmäntdetförFoU-resultatSMHI:s mestaär

vissaiuppdragsgivama,frånrestriktionernågrasällanläggs men
sprid-finns däremotRestriktionergodkännande.fall krävs deras

oftastRestriktionemao.d. störredatorprogram ärframtagnaning av
FoU-resul-uppdragsgivare.affärsdrivandeutförtspå arbeten som

vetenskapligasamband mediserier,officiellasprids via SMHI:stat
internationellnationell ochvetenskapligikonferenser samt press.

publiceringen.nivåhögeftersträvarSMHI en
blan-Finansieringenmkr.20,5 ärverksamheten199394 omsatte

Övriga bidrogaffärsområdenmkr.för 8,9anslag stodSMHI:sdad.
frånkomFoU-medlentredjedelUngefär exter-%.med 20 avenca

Vattenregle-Naturvårdsverket,hand NFR,i förstafinansiärer,na
strålskyddsinsti-StatensNUTEK,samarbetsorgan,ringsföretagens

ministerrådet.NordiskaochSjöfartsverketRäddningsverket,tut,
tillkommit, någotEU-medelår har dessutomUnder somsenare

framtiden.betydelse ifå ökandeväntas
do-professor,anställda,FoU-enhet har 41 treSMHI:s varav en

indelad i fyraEnhetenlicentiat.och ärnio doktorercenter, en
miljöfrågorklimatforskning,modellering, samtdynamiskgrupper
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vattenbalansstudier, l-IIRLAM och biblioteksfunktion. Tabell 8en
visar fördelningen kostnader enligt budget för 9495, mkr.20,3av

områden.Tabell 8 FoU-budget fördelat på Avrundningsfel finns.

Gemensamt 4,0
Dynamisk modellering 2,9
Klim atforskning 2,0
Miljöfrågor 5,3
Vattenbalansstudier 1,9
HlRLAM 3,2
Bibliotek 0,9

Summa 20,3

HlRLAM internationelltär samarbete medett deltagare från Norden, Irland och
Nederländema, drivits sedan 1985. Syftet utveckla operativaärsom att prognos-
modeller för atmosfären begränsadeområdenöver med hög geometrisk upplösning.

En betydande satsning lär komma ske inom klimatforskningenatt
SMHI i samarbete med bl.a.att de meteorologiskagenom institu-

tionema vid universiteten i Uppsala och Stockholm underattavser
de åren bygganärm svensktaste klim atmodellcentrum.ett Dettaupp
skall tjäna nationellt fokus för klimatrelaterade aktiviteter ochsom

serviceenhet för den akademiska forskningen. Centrat tänktsom är
fristående funktionatt inom SMHI, direkt underställt insti-vara en

GD och medtutets 12 anställda. dagslägetI det dock inte heltärca
klart kommer till stånd.att En förutsättningcentrat bidragär att ges
från MISTRA, vilket förväntas kunna beslutas under hösten.

8.2 Affärsområde Trafik

Trafik arbetar med kommersiell försäljning i första hand meteo-av
rologiska tjänster till kunder inom kommunikationssektom. Trafik
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Land-till Arlanda,lokaliseradehar 107127 anställda, ärvarav
flygplats.SundsvallHämösandsSturupvetter, samt

Landtrañk.Sjöfart ochresultatenhetema Flyg,Trafik delas i
vilketmkr,mkr. Rörelseresultatet 7199394 73omsattes gavvarca

visas nedan.Intäktsutvecklingenpå %.rörelsemarginal 10caen

omsättningsutveckling i nominella termer.Tabell Trafiks9

93949192 929390918990Intäkter mkr

55,258,457,5 55,849,2Flyg
5,84,8 5,23,7 4,2Sjöfart

l 1,738,7 10,46,8 7,8Landtrafik

72,774,069,5 69,3Trafik 59,7Totalt för

i efterhand.siffrorna beräknatsde första harFör årentre
Luftfartsverket.mkr från7 Varav 54,5

från Vägverket.Varav 8 mkr3

9394. ImkrFlyg drygt 55tabellenframgårSom stortomsatteav
Luftfartsverket.frånmkr, komeller 54,5hela dennasett summa,

ationmeteorologiska informationSMHI denLuftfartsverket köper somav
luftfartsorganisa-civilainternationellamed denverket i enlighet

Produkternatillhandahålla till flygare.skallICAO:s reglertionen
vamingstjänstoch flygplatser,flygsträckorförinkluderar prognoser

SMHIhardettarådgivning till piloter. Utövermeteorologisksamt
m.fl.ballongflygare,flygklubbar,från flygbolag,vissa intäkter

Sjöfartsver-Största kundmkr 9394.knappt 6.Sjöfart äromsatte
is-Sjöfartsverkets9394. SMHI försermkrköpte för 2ket, som ca

stödsatellitbilder. Medochiskartorbrytare med bl.a. prognoser,
på tele-kustväderprognosertillhandahålls ocksåSjöfartsverketfrån

området rede-kunder inomfritidssjöfarten. Andratillfonsvarare är
säljerm.fl. SMHIförsäkringsbolagspeditörer,rier, mäklare, även

tidsberäknar olikavilket innebärweather-routing, väg-s.k. att man
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valsalternativ och kontinuerlig service under övcrfart.ger en
Landlrafk drygt 11 mkr 199394. Vintewäghållning äromsatte

den dominerande tjänsten. Vägverket. kommunala gatukontor samt
olika entreprcnadbolag utnyttjar väderinformation för dimensio-att

bemanning och maskinpark. köpteVägverket tjänster SMHInera av
för mkr 9394 och Trafiks8 kund. Bland andraär näst störstaca

kunder inom Landtrafik märks Banverket och SL.större

Affärsområde2.8.3 Konsument

Konsument arbetar främst med meteorologisk infonnation, bl.a. till
mediasektom. Konsument har 25 anställda. Affärsområdet delas in
i resultatenheterna Media, Lantbruk, SportHandel och fritid.samt

Konsument mkr 9394.23 Detta ökning medomsatte ca var en
%23 från föregående år. Tillväxten framförstod allt denca expan-

derande mediamarknaden för. Konsument gick med förlust 9394.
Rörelseresultat minus tkr,300 vilket dock förbättningvar var en
med 400 tkr frän året innan. Förlusten förklaras SMHI tagitattav
kostnader för utveckling produkter och för marknads-av nya
bearbetning. Intäkternas utveckling årende visas i tabell 10.senaste

Tabell 10 Konsuments omsättningsutveckling i nominella tem1er.

Intäkter mkr 9192 9293 9394

Media ll 13,0 15,4ca
Lantbruk 1 1,6 1,7ca
Handel 0,2 0,5 1,4ca
Sport och fritid 3 3,4 4,1ca

Totalt för Konsument 15 18,5 22,6ca

Uppgifter för och 9091 tillgängliga.8990 för 9192 beräknat i efterhand.
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god lönsan1-och visarmkr 9394drygt 15såledesMedia omsatte
år harutvecklats undermediamarknadentakt medhet. I att senare

inklusiveRadio,Sverigeskundökat. StörstaförsäljningSMHI:s är
ocksåkunderStoramkr 9394.för 6 ärköpteLokalradion, casom

FLT Press.TV4Television, TV3,Sveriges samt
relativtövriga delarKonsumentsframgår tabellenSom ärav

tillväxtpoten-dock ha visstordeFritidSport ochHandel ochsmå.
utvecklar,ochutvecklat,områdeninom dessaSMHItial, eftersom

ochdetaljhandelnförskräddarsyddatjänster, t.ex. prognosernya
Resvädret.ochFjällvädretteleväder,olika typer somav

Miljö-EnergiAffärsområde2.8.4

iaffärsområdekommersiella störst ut-Miljö-Energi detär som
hydrologi ochmeteorologisåvälmedsträckning arbetar som

Affärsområdetanställda.har 51Miljö-Energi omsatteoceanografi.
året innan.% från30ökning medmkr 9394. Detta45 cavar enca

Rörelseresulta-tillgängliga.funnitstidigare år harUppgifter för
%.pårörelsemarginal 4,8motsvaradevilketmkr,2,2tet envar

marknadsföringökadförklarasomsättningenökadeDen attav
Öresunds-ochområden,på flerapositionerSMHI:s attframflyttat

köp förMedSMHI.intäktskälla förbrokonsortiet blivit storen
affärskund.SMHI:skonsortiet störstamkr 9394 nästdrygt 18 var

kraftföretag,vattenregleringsföretag,finnsövriga kunderBland t.ex.
m.fl.kommuner,myndigheter,fastighetsbolag,konsulter,tekniska

Konsult-Experttjänster,arknademabestår delmrådetAffärsom av
Utlands-och Abonnemang,Data samttjänster, Programsystem,

marknad.
kännetecknas9394,mkr5Experttjänster, omsatte avcasom

på uppdragExempelvarje kund. är styr-förunika lösningar ny
optime-ellerfastigheterenergianvändning iregleringsteknik för

inomsäljsvattenkraftsindustrin. Tjänsterna ävenförringsmodeller
Öresundsbron.kringutredningargjorthar SMHImiljösektom, t.ex.

kännetecknas9394,mkr24 attKonsulttjänster, omsatte avsom
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problemlösningen känd och likartad för olikaär uppdrag. SMHI
erbjuder beslutsunderlag för planering, projektering och dimensio-
nering, effektivisering drift och underhåll vid väder- och vatten-av
beroende verksamheter miljöfrågor. Här ingår ocksåsamt mätupp-
drag strömmätning i havet, vattenföring it.ex. vattendragsom m.m.

Försäljningen Programsystem uppgick till mkrl 199394.av ca
SMHI säljer egenutvecklade datorprogram till kunder självasom
vill simulera olika skeenden i luft och vatten.

Inom Data och Abonnemang säljs data från SMHI:s databaser
till miljö- och energimarknaden kundanpassade väderprogno-samt

till bygg- och anläggningsverksamhet respektive energimarkna-ser
den. Kunderna kan teckna abonnemang på olikaäven kli-typer av
matindex, graddagar, energiindex Försäljningent.ex. uppgickm.m.
till 8,5 mkr 9394.ca

Verksamheten inom Utlandsmarknad främst biståndspro-avser
jekt, studier för Vattenförsörjning ocht.ex. kraftutbyggnad, hydro-
logiska datormodellsystem för flödesvaming och reglering dam-av

oceanografiska mätningar och utredningar spridnings-mar, samt
beräkningar luftföroreningar. Verksamheten mkr.6omsätterav ca
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3 Internationella förhållanden

SMHI beroende omfattande internationelltär samarbete. Be-ettav
skrivningen nedan därför relativt utförlig. avsnittI 3.1 beskrivsär
viktigare samarbetsorgan SMHI medverkar i hursamt motsva-som
rande verksamheter organiserats i andra länder. mittI uppdrag ingår

redogöra för datapolicies och principeräven för utbyte dataatt av
gäller i internationella organisationer. Detta i avsnitt 3.2.görssom

3.1 Viktigare samarbetsorgan och jämförel-
med andra länderser

Att, i Sverige, bedriva meteorologi, hydrologi och oceanograñsom
i organisation internationellt mycket ovanligt. I all-är settsamma
mänhet drivs dessa verksamheter i olika Redogörelsen skerorgan.
därför utifrån respektive disciplin. Eftersom meteorologi domine-är
rande i SMHI:s verksamhet har tonvikten lagts denna disciplin.

3.1. 1 Meteorologi

Internationellt samarbete inom meteorologin förutsättning förär en
väderprognosen Varje land behöver andra länders obser-göraatt

vationer. De nationella vädertjänstemas behov omfattandeettav
data- och produktutbyte också den kanske viktigaste anled-var
ningen till World Meteorological Organization WMO bildadesatt
för 100 år sedan. WMO del FN-organisationen,än ärmer en av
och har 180 medlemsländer. Regeringama i de olika medlems-ca
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i WMO-samar-sig företrädasvill låtaländerna utser avvem man
exempelvädennyndigheter,fall nationellai de flestabetet; men

medWMO arbetar bl.a.bolag.på länder företrädsfinns även att av
kunskaps-produkt- ochför data-,och Standardiseringkoordinering

världsomspännandebyggdes tidigtdatautbytetutbyte. För ettupp
datainom vilketSystem,TelecommunicationGTS Globalnät,

avtalinternationellamed dettafinns i sambanddistribueras. Det om
instituten.meteorologiskanationellamellan defritt utbyte dataav

påskickasobservationsdataifrån alladock långtDet utär som
%.handlar det 30GTS, för SMHI:s del om ca

bespa-århar undereuropeiska vädertjänsterFlera p.g.a.senare
produkter.ochbetalt för databörjatringskrav i ökad utsträckning ta

viljanfram harmeteorologikommersiellaMed den attväxtsom
kostnadsfrittsäkraminskat.sig Förfritt dela med data ettattav
gentlememsöverenskommelseinformellhar därfördatautbyte en

innebärvädcrtjänstema,europeiskaagreement gällt mellan de som
hemmamarknader.på varandrasinte konkurrerarinstitutenatt

EU-kommissionendockGentlemen°s har ansettsagreement av
InformalICWED-sfärens.k.konkurrensreglema. Denstrida mot

årfleradärför underDirectors harConference of Westeuropean
meteorologisk in-friadet utbytetför bevarasökt former att av

bedriva kom-institutenförmöjliggöraformation och samtidigt att
dettakonkurrensvillkor. Föracceptablamersiell verksamhet under

intressegrupperingekonomiskeuropeisk,ändamål håller en
bildas.påMeteorologyCooperationECOMET European att

vilkenintresseföreningfungeraECOMET skall genomsom en
licensierarmedlemmareuropeiska vädertjänsterde 16 är an-som

finnsspecialtjänsterochprodukterutnyttja de data,vändare att som
andraAnvändare kanproduktkatalog.införda i varagemensamen

iAndemeningenprivata företag.institut ellermeteorologiska
medlemoch produkterdataallt underlagECOMET är att som en
skalllandet,i detbruk,för kommersielltutnyttjar tasäven egna

privata sektorndenHärigenomi produktkatalogen. garanterasupp
fallet. Pri-hittills inte varitvilketlikvärdigt underlag,tillgång till

tillbidraginkluderasärskild ochenligtskall ettsättas taxaenserna
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den meteorologiska infrastrukturen, totalt skall %3 kostnadernaav
för infrastrukturen återvinnas. Vid försäljning katalogen skallur
intäkten fördelas mellan producent, distributör och ECOMET. Ut-
bytet data mellan de nationella meteorologiska skallinstitutenav
fortfarande fritt, data används i affärsverkamhet skallvara men om
affärsverksamheten belastas med kostnader på sättsamma som om

privat konkurrent köper data från institutet. Genom ECOMETen
minskar betydelsen gentlemens agreement.av

Turerna kring ECOMET har varit många. Sommaren har1995
dock WMO antagit datapolicy möjliggör ECOMET seen som av-
snitt 3.2 och EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens
godtagit samarbetets villkor. ECOMET förväntas därmed börja
fungera under 1996.

En aktuell diskussion inom ICWED parallellarbetetärannan om
i Europa kan minskas bättre utnyttjande tekniska systemgenom av
och metoder, och arbetsdelning mellan de europeiska väder-genom
tjänsterna. Samverkan i nätverk kring korta väderprognoser,t.ex.
meteorologisk utbildning, klimatologi, diskuteras.etc,

Vädertjänstema har länge samarbetat kring kostnadskrävande
investeringar. I Europa finns organisation fört.ex. en gemensam
vädersatellitinformation, EUMETSAT European Organization for
the Exploration of Meteorological Satellites, för ut-som svarar
veckling och drift europeiska vädersatelliter och koordinerar sinav
verksamhet med övriga vädersatellitoperatörer i världen. Under

år har medlem stigit kraftigt, framför allt till följdsenare
satelliter planeras. Vidare etablerades iatt slutet 1970-av nya av

talet det europeiska vädercentret ECMWF European Centre for
Mediumrange Weather Forecasts i Storbritannien för dessettsom
17 medlemsnationer räkne- och utvecklingscenter förgemensamt
medellånga väderprognosen

Samarbete sker också på nordisk basis. T.ex. har nordisktett
väderradamät NORDRAD byggts De nordiska länderna harupp.
också varit drivande i HIRLAM-projektet. Vidare drivs ett samnor-
diskt FoU-projekt i syfte undersöka möjligheten automatiseraatt att
produktionen flygplatsprognoser. Som informellt forum förettav
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Direk-MeteorologiskaNordiskaNMDfungerarerfarenhetsutbyte
nordiskaträffas. Detchefervädertjänstemasnordiskatörer där de

avsnittvidare i 6.4.samarbetet diskuteras

vädertjänsterEuropeiska

enhetliga. Ty-relativtvädenjänstemanationellaeuropeiska ärDe
vamings-ochinklusivevädertjänstingår allmänpiskt prognos-

deVidare arbetarmeteorologi.marinochflygmeteorologitjänst,
fåtal, främstjordbruksmeteorologi. Iochklimatologimed ettflesta

medSMHIliksomvädertjänstemaarbetarländerösteuropeiska,
oceanografiförockså täm-SMHI ärhydrologi. Att ansvarasom

dynings-ochmed våg-dockarbetarvädertjänstervissaligen unikt,
prognosverksamhet.marindeltill sjöfarteninformation avsom en

alladominerande fördenverksamheteninfrastrukturella ärDen
kundorienteradeför denbildar basenochvädertjänster,europeiska

affärsverk-bedrivervädertjänstereuropeiskaMångaverksamheten.
infrastruk-denorganisationifallsamtligasamhet, i somsamma

väder-europeiskastudiebesök vidminaVidverksamheten.turella
mark-medkontaktaffärsverksamhetensframhållitstjänster har att

behovförförståelseökadvädertjänsten avnämamasnaden avger
infrastrukturelladeninnebärvilketinfonnation,meteorologisk att

infrastrukturellbedrivaeffektivare. Attutformaskanverksamheten
tillupphovintedäremotaffärsverksamhet integreratoch geuppges

stordriftsfördelar.betydandenågra
kostnadernasammanlagdadevisarICWEDBeräkningar attav

miljar-l0uppgår till knapptvädertjänstemavästeuropeiskadeför
ivädertjänstemaår. Störstecumiljarder ärkronor l,lder per

anställda,årskostnad och 35kronor imiljarderFrankrike ca 2,4
Stor-respektiveanställdaoch 3100miljardercaTyskland 2,0

anställda.ochmiljarder 2300britannien ca 1,9
ochforskningbedrivervädertjänstereuropeiska ut-flestaDe

utveckling.ochforskningtillämpadpåliggerTonviktenveckling.
spännviddmedvarierar,verksamhetentotaladenFoUzs andel enav
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på %. Danmark och Nederländerna tillhör de2-12 satsarca som
FoU-andelen hos de vädertjänsterna för Frankrikestörsta ärmest.

% totala omsättningen, i Storbritannien % och i6 den 5ca av ca
Tyskland %. Andelen FoU vid SMHI %.8 6ärca ca

De europeiska vädertjänstemas departementstillhörighet varierar.
I många länder, Danmark, Spanien, Frankrike, Finland, Neder-t.ex.
länderna Tyskland, vädertjänsten i Sverige underoch sorterar som
kommunikationtransport. också påExempel finns vädertjänstenatt
hör till utbildningforskning tex. och Belgien, miljö t.ex.Norge
Estland och Lex. Storbritannien Italien.försvar och

Vädertjänsterna i finansieras i huvudsakEuropa med statliga an-
slag, uppdrags- och affärsintäkter och forskningsbidrag. Anslaget
täcker vanligen 65-70 % kostnaderna, detta gäller i Fin-t.ex.ca av
land, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. SMHI

ha intäkter från och affärsverksamhetuppdrags-är ensamt attom
uppgår till 50 % den totala omsättningen. Vissa desom av av euro-

peiska vädertjänster jag besökt har, liksom SMHI, påkrav sig att
affärsverksamhetens priser skall inkludera bidrag till infra-ett

Överlagstrukturen. betraktas dessa krav naturliga.som
Att jämföra andelen affärsverksamhet dock svårt, eftersom af-är

färsverksamhet inte definieras på i alla europeiska län-sättsamma
der. Uppskattningar inom ICWEDgjorts visar dock SMHI:sattsom
affärsverksamhet proportionellt i ocksåden Europa, vilketär största
styrkts Frankrike,mina studieresor. l Storbritannien respektiveav
Tyskland där, i till i Sverige, i civil-inget fall tjänstermotsats
flyget räknas affärsverksamhet kommersiella intäk-deutgörsom

IO, respektive % de intäkterna. Om förjämför-13 5 totalaterna av
elsens skull SMHI:s försäljning till Luftfartsverket räknas bort från
institutets affärsintäkter, så blir siffror för SMHI %.motsvarande 24

kommersiellt aktiva europeiska vädertjänsternaDe har lagtmer
affärsverksamheten i avdelningar, ellersärskilda motsvarande, sepa-

län-från den infrastrukturella verksamheten. flera europeiskaIrerat
der pågår också utveckling vädertjänsten frånmot atten ges en m0-
derdepartementet fristående ställning. bl.a. skapa bättreFör attmer
förutsättningar för bedriva affärsverksamhet har sålunda fleraatt
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uppdrags-tillmyndighetfrånombildatsårunderinstitut senare
givitsvädertjänstsannolikt denagency. SMHImyndighet är som

länderjagdeingetaffärsverksamhet,bedrivamöjligheterbäst avatt
MetOfficeBrittiskaavseende.i dettalångtkommit likaharbesökt

förutsättningarungefärhasannoliktdock somkommer att samma
Även denfund.tradingtill s.k.övergårårSMHI omnästanär man

överlagidaginstitutendocktycksökarinriktningenkommersiella
detutanförsigsträckerambitionerkommersiellaha egnainte som
negativtriskeraskulleambitioner attsådanadärförlandet, bl.a. att

datautbytet.internationellafriapåverka det
ochNederländernaFrankrike,t.ex.ländereuropeiskafleraI

institutetmeteorologiskanationelladetTyskland har prövats om
medavfärdatsbolagiseringdockharfallsamtligabolagiseras. Ibör

statligtcentraltverksamhetendelar är ettmotivetbl.a. storaatt av
i Europastudieresormina attfrånSamtidigt kanintresse. noteras

ellerkonkurrensförgeneraldirektoratEU-kommissionensvarken
SMHI.bolagiseringeventuellsigWMO motsatt aven

ZeelandNyaUSA och

ameri-SMHI:sförUppgiftentill Europa.motpolUSA utgör en
AtmosphericandOceanicNationalNOAAmotsvarighet,kanska

infrastrukturellatill denbegränsadnämligenAdministration, är
NOAA fårvamingar.bl.a.utfärdandeinklusiveverksamheten, av

bedrivsverksamhetkommersiellAllaffärsverksamhet.bedrivainte
harnationalitet rättoavsettföretag. Företagenprivataistället av

produkter,ochdataallatilltillgångfådistributionskostnadmotatt
Alltagit fram.NOAA vä-GTS,viautbyttssådanaäven somsom

nämligenmedel skallstatligamedtagits framderinformation som
kommersiell.användning,tillgänglig for all ävenfrittvara

NOAAtillåtadiskuterades att1980-talet attmitten ageraI av
kostnadernedlagdaåtervinnaförsökaochkommersiellt genomatt

tillbidraginkluderaskulle ettväderinformationen ävenpriset föratt
motståndpolitisktstarktdockidéerDessainfrastrukturen. mötte
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och avfärdades med bl.a. motivet NOAA sin storlekatt genom
skulle undan konkurrenterna fråntränga marknaden.

NOAA under handelsdepartmentet och har brettsorterar ett
verksamhetsfält, bl.a. för meteorologisk,ansvarar man oceanogra-
tisk, hydrologisk och miljörelaterad verksamhet. Den egentliga vä-
dertjänsten, National Weather Service, ingår del i NOAA.som en
National Weather Service har 5000 anställda, merpartenca varav

placerade vid Väderstationerär i landet. Kostnaden för denrunt om
operativa verksamheten vid National Weather Service uppgår till ca
2,9 miljarder kronor för innevarande år. Till detta skall läggas tem-

kostnader för rationaliseringsprojektporära på miljarderl,5 kro-ca
NOAA har kostnader för satellitersamt påatt miljarder.4,3nor ca

Verksamheten finansieras statliga anslag.genom
Genom inte bedriver kommersiellatt verksamhetstaten finns i

USA, i till i Europa, relativt privatmotsats vädersektor. Denstoren
privata marknaden i USA uppskattas 1,5 miljarder kro-omsätta ca

år och sysselsätta 2500 Dessa arbetar tillnor per över-ca personer.
vägande del i eller fåmansföretag. Det finns också relativt5-6en-

företag, några med flera hundrastora anställda. Uppgifter om om-
sättning lämnas i allmänhet inte uppskattningsvis har deut, men

företagen intäkter påstörsta vardera drygt 200 mkr år.per
Som framgått har den meteorologiska verksamheten organiserats

på olika i Europasätt respektive i USA. De europeiska länderna har
på enhetligt givit sinaett statligasätt vädermyndigheter i uppdrag

sköta både den infrastrukturellaatt verksamheten och distributionen
till olika kunder, inklusive kommersiell försäljning. I USA är sta-

däremot i principtens begränsat till den infrastrukturellaansvar
verksamheten, medan den privata sektorn för den kundorien-svarar
terade verksamheten. Medborgarnas kostnader för meteorologisk
verksamhet tycks dock ungefär desamma i USA ivara som exem-
pelvis Sverige. Om kostnaderna för National Weather Service läggs
ihop med den privata sektorns omsättning, och ländernasom re-
spektive kostnader för satelliter, inte jämförbara, räknasärsom
bort, så ligger nämligen kostnaden capita både i USA och Sve-per

Ävenrige på kronor27 år. det finns betydande osäker-ca per om
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och harland,bl.a.USAi beräkningarna,heter avsevärt störreär ett
ochUSA:sdettaså antydervädertyper,också fler och attextrem are

verksamhetmeteorologiskorganiseramodeller förolikaEuropas att
effektiva.likakanske iär settstort

i tvåvädertjänstenstatliga1992 denZeeland deladesI Nya
fristående forsk-tillflyttadesklimatövervakningdelar. FoU ettsamt

verksamheterliknandefördesvilketningsinstitut, till även som
Återstoden vädertjänstenoceanografiforskning.hydrologi- och av

MetService.statligt bolag,ombildades till helägtett
Ägandet skattedepartemen-ochfinans-MetServicei utövas av

tjän-deköparefungerartransportdepartementetmedanten, avsom
ochMetServicemellanKontraktet transport-behöver.statenster

sjöprogno-land- ochöversiktligainnehåller köpdepartementet av
WMO.Zeeland iNyauppgiftenvarningar och representeraattser,

meteorologiska infra-zeeländskadenförMetService nyaansvarar
kostnaden.helabetalartransportdepartemvilkenstrukturen, för entet

Sammanfattning

utveck-olikakanmeteorologiska arbetetinternationelladetInom
framhållas:särskiltaspekter börVissalingstendenser noteras.

kommersiel-alltvädertjänstemanationellablir deI Europa mer-
affärsmässig-gällerdetlångt frammedockSMHI liggerla. när

deaffärsverksamhetandelocksåharhet. SMHI störst europe-av
iska vädertjänstema.

vädertjän-utvecklingpågårländereuropeiskaflera mot attI en-
sannolikthar dockSMHIställning.friståendesten ges en mer

vädertjänstema,europeiskaverksamhetsfomien defriasteden av
iländerMetOffice. Vissamed brittiskamöjligen tillsammans

bolagiseramöjlighetenoch avfärdat, vä-harEuropa attprövat,
Zeeland.idock skett NyaBolagisering hardertjänsten.
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När ECOMET etableras kommer konkurrensen öka. Sanno-att
likt sker dock ingen dramatisk förändring. För det talar bl.a. att
de nationella vädertjänstema inte tycks ha kommersiella ambi-
tioner utanför sina hemländer. Såväl nationella vädertjåistusom
privata företag betonar också behovet samarbete änav snarare
konkurrens.

Ett tecken på ökat samarbete också de diskussioner förär som
närvarande pågår inom ICWED minska parallellarbetetattom
i Europa någon form arbetsdelning mellan degenom av euro-
peiska vädertjänstema.

I den mån det finns fördelar med hålla myndighets-att samman
och affärsverksamhet tycks dessa främst kvalitativa. Enligtvara
företrädare för europeiska vädcrtjänster saknas betydande tek-
niska stordriftsfördelar i enskilt land. Skäl finns ocksåett som
talar för det amerikanska lika effektivt detatt ärsystemet som
europeiska.

Varken WMO eller EU-kommissionen invänder bolagi-mot en
sering SMHI.av

SMHI har normal FoU-andel internationellt sett.en

3.1.2 Hydrologi

Internationellt hydrologiskt arbete sker främst inom WMO,sam som
har samordningsansvar för operationell hydrologi inom FN. Sam-
arbete finns i det internationella hydrologiskaäven programmet
IHP, under UNESCO, och arbetar med övergripandesorterarsom
samarbetsfrågor inom hydrologin och internationelltmed infonna-
tionsutbyte. I Norden arbetar SMHI i CHIN Cheferna för Hydro-
login i Norden och NHP Nordiska Hydrologiska Programmet.
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län-mellan olikasigskiljerförhållandenahydrologiskaDe mer
också isigavspeglarmeteorologi. Dettamedfalletvadder ärän

hydrologiskatill SMHl:smotsvarighetemajämförelseatt aven
intryck.varieratolika länderverksamhet i ettger

organiseringengällerskillnader vadfinnsT.ex. stora av
Island,Polen,t.ex. Norge,ländervissaverksamhet. Ihydrologisk

kon-hydrologiskanationelladeSchweiz änstemaochFinland, är
och Stor-Danmark, USAt.ex.andratill institut. Icentrerade ett

institut.på flerafördeladetjänsternahydrologiskabritannien deär
långtgåendei Sverige,tillihar också,ländermångaI motsats en

och NorgeFinlandnivå. Ioch lokalregionaltilldelegering skett
regionalmyndigheten medcentraladenkompletteras orga-t.ex. en

Stor-IdeldelstatemaTyskland bärnisation. ansvaret.I aven
lokaltfrågor löstshydrologiskaallaharbritannien nästan genom

särställningocksåSverige intarauthorities. atts.k. river genomen
oceanograñ.meteorologi ochsamorganiserad medhydrologin är

olikaverksamhet ihydrologiskpåinriktningenvarierarVidare
denDanmark, harländer,nordiskasamtliga t.ex.länder. l utom

inriktningmarkeradalltid haftverksamheten mothydrologiska en
denvarningar inomochkartläggning vattenresurser, prognoserav

tjänster förochverksamheten,delen vatten-anslagsfinansierade av
grund-Danmark haraffärsverksamheten. Iinombehovkraftens

grund-geologitillKopplingenintresse.varitvattenfrågor störstav
motsvarig-Schweiz, däruttalad istarktocksåvatten finns t.ex.

iochverksamheten,hydrologiskadenförSGUheten till ansvarar
grundläggandeförbl.a.Geological SurveyUSUSA, där ansvarar

engagerade,flertaldockUSAdatabaser. Ihydrologiska är ett organ
hydrologiskadehuvuddelenServiceWeatherNationalgört.ex. av

vill-hydrologinspåexempelSomvarningama.och attprognoserna
Nederländerna,ocksåkanmeteorologinsfrånskiljer sig nämnaskor

ochbetydelse,harhavetutdikningentillkopplingendär storav
ifrågornahydrologiskadeflodemadeTyskland, där gör attstora

samarbete.internationellti Sverige krävergradhögre än
olikaockså mellansigskiljerverksamhetenFinansieringen av

USA,ochTysklandSchweiz, Tjeckien,vissa länder,Iländer. t.ex.
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myndigheter SMHI:s hydrologiska verksamhetdeär motsvararsom
helt anslagsfmansierade. USA gäller för övrigt, på detI meteo-som

får infonnationrologiska området, privata företag tillgång tillatt
flertalfrån de federala databaserna distributionskostnad. Imot ett

ansvariga myndigheter vissandra länder bedriver nationellt även en
för samtliga nordiska länder.affärsverksamhet, detta gäller t.ex.

Oceanografi3.1.3

internationella oceanograñska arbetet il det SMHI bl.a.agerar or-
ganisationerna IOC Oceanographic Commis-lntergovemmental
sion, till UNESCO, och ICES Intematio-underorganär ettsom
nella havsforskningsrådet. Internationellt samarbete sker också i

HELCOM Oslo-Pariskommis-Helsingforskommissionen ochLex.
sionen OSPARCOM höroch arbetsgrupper och kommittéer som
till utvecklat Finland, idessa. l Norden samarbetet bäst medär
första hand inom Bottniska Vikenkommittén.

Liksom vad hydrologin skiljer pågäller sig oceanografm flera
från de relativt enhetliga nationella vädertjänstema. Uppbygg-sätt

naden oceanografisk verksamhet har varit beroende tillgångav av
till fartyg och andra marina plattformar och samhällets be-styrtsar av
hov och forskningens möjligheter. har fram till deHaven ända

decennierna betraktats varförsenaste som en gemensam resurs,
samarbete och arbetsdelning varit naturligt.

oceanografi havsvetenskapen ochInternationellt betecknar hela
täcker discipliner, geologi.mängd fysik, kemi, biologi,t.ex.en som
Den bredden har i kombination avnämarstyrdamed denstora ut-
vecklingen lett till oceanografiska verksamheter i olika länderatt
organisatoriskt har direktskillnader. SMHI har ingenstora mot-
svarighet i andra länder kombination myndigheter, insti-utan en av

forskningsinstitutioner oceanografiskaoch konsulter utför dettut,
SMHI för i Sverige.arbete Omvänt utför de flestasvarar organ som

ingår i dessa kombinationer också i Sverigeverksamhet somen
utförs myndighet SMHI. Nedan följer några exempel.änav annan
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hydrograñskatyskavid detverksamhetenoceanografiskaDen
harHydrographie BSH,Seeschiffart undfürBundesamtinstitutet,

verk-dock ingenBSH harSMHI:s.inriktningliknande egensom
samordnatiställethydrologi,meteorologi ellersamhet inom ärutan
Verksam-sjömätningsmyndigheten.ochsjöfarts-federalamed den

helt finan-Nordeuropa,ide ärvid BSH,heten störstaär en avsom
Även bedriverUSA:s NOAAmedel.sierad med allmänna oceano-

dessaTypiskt förSMHI.grafisk verksamhet typ somsammaav
operationellbedriver s.k.SMHI.förmyndigheter, liksom är att man

fritids-elleryrkes-bedrivenhavetservice till ioeeanografi, dvs.
ochvarningarverksamhet, t.ex. prognoser.

samladoceanografioperationellsaknasländerde flestaI som
fördockskrivsEU-nivåpå ut-ochtjänst. Både globalt program

med deparallelltmålmedoceanografioperationellveckling attav
vidoceanografiska tjänster,tillhandahållanationella vädertjänstema

pågårDanmarkochinstitut. Norgelvädertjänsten eller enannat
linstituten.meteorologiskavid deriktningutveckling i denna

oceanografinnationelladel denStorbritannien koncentras stor aven
Övrig verksam-oeeanografiskSMHI-liknandesärskilttill center.ett

fiskeri-ansvariga förmyndighetertillknuteni dessa länderhet är
Verksamhetenforskningsinstitut.vissaoch tilloch miljöfrågor

Vidforskningskontrakt.viaochdirekta anslagfinansieras med
konsultföretagantalfinnsstatligadesidan ett spe-somorganenav

offshoreindustrin.sig påcialiserat t.ex.
havsforskningsinstitutharFinlandövrigt kanI ettnämnas att

förmiljöövervakningochkartläggningforskning,bedriversom
vidforskningfinnsinstitutdettasidanbehov. Vidsamhällets om

myndighet.särskildmiljöoceanografi vidtillämpaduniversitet och

internationellaDatapolicies i3.2 organ

reglervilkaf.n.diskuterasbeskrivnaflera deI organenovanav
skall jagdirektivenEnligtdata.utbytebl.a.skall gälla för avsom

internationellagälleridatapoliciesderedogöra fördärför organ.som
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WMO:s datapolicy

WMO efter the principle of free unrestrictedand exchangesträvar
of meteorological data and products between National Meteorolo-
gical Services. fritt internationelltEtt utbyte data och produkterav

också tidigare relativt problemfritt. Som framgått dock denvar gav
kommersiella upphovmeteorologin under 80-talet till viss återhåll-
samhet i det internationella datautbytet. Under år har WMOsenare
därför eftersträvat datapolicy möjliggör fortsatt utveck-en som en
ling den kommersiella meteorologin allvarliga konflikter förutanav
det internationella samarbetet och datautbytet. Vid WMO:s 12:e
kongress ijuni resolution1995 förväntas lösa detta.antogs en som
Resolutionen innebär i framtiden kommer skilja på:att attman

essential infonnation, skall fritt inomutbytas försom ramen-
WMO-samarbetet, och för vilken inga villkor skall finnas som
begränsar användningen, samt

additional infonnation, skall utbytas fritt mellan nationellasom-
institut,meteorologiska för vilken ursprungslandet kanmen ange

villkor begränsar vidareexport för kommersiell användning.som

Dessa information skall täcka WMO-programmens behov.typer av
Utanför detta kan det finnas data och produkter för vilka inter-det
nationella utbytet regleras bilaterala avtal.t.ex.genom

Resolutionen idet gäller för land vissa fallsäger att ettsom
gäller för countries forming single economic group. EU är atta
betrakta vilketsådan innebär WMO:s datapolicyattsom en grupp,

med föreslagitsde regler för ECOMET. Här-överensstämmer som
med kan ECOMET etableras. privata företag,Detta medför bl.a. att

hittills fått fråneuropeiska data distributionskostnadmot t.ex.som
NOAA, villkor.kommer tvingas köpa enligt ECOMET:sdataattnu



1995:99SOUförhållandenInternationella60

i USAECOMETi samtDatapolicy

behandlatshuvudsakihari USAochECOMETgäller förVad som
alltinnebäraECOMET attdock sägaskorthet kanIavsnitt 3.1.i

ECOMETimedlemvädertjänst ärnationellunderlag somensom
införasskalllandet,i detbruk,kommersiellt ävenförutnyttjar egna

allautnyttjaskansedandetochproduktkatalog,särskild att avi en
fö-Privataföretag.privataellervädertjänsternationellaanvändare;

väder-nationelladeFörsärskildenligtbetalaskall taxa.retag en
finnsalltskallECOMETimedlemmar upp-somtjänster ärsom

användervädertjänsternaOmtillgängligt.frittkatalogenitaget vara
medbelastasaffärsverksamhetendockskallaffärsverksamhetdatai
dataköperkonkurrentprivatpåkostnader sätt enomsomsamma
ska-inteECOMETbörsammanhanget attnoterasinstitutet. Ifrån

regelverk.till EU:sanpassningdatapolicy, ärutan enpat egenen
medframtagitsinformationallUSAi an-framgåttSom är som

sidaamerikanskFrånanvändning.alltillgänglig förfrittslagsmedel
strävandenaeuropeiska attpå denegativtdärförhar reageratman

USAinformationsutbytet.begränsaochinformationförbetalt attta
WMO-resolutionen.ovannämndadock denaccepterade

ECMWFiDatapolicy

skallmedlemmardatapolicyECMWF:s är attförUtgångspunkten
incitamenthadärigenomföricke-medlemmarföre attfördelarha

idatapolicyNuvarande antogsverksamheten.tillbidrafortsattatt
kommer-fördenhartidigaremed öppnatJämfört1994.december

Dettanationsgränser.medlemsländemasutanförverksamhetsiell
produktkatalog upprättasECOMET,ipå sätt engörs somsamma

användare.olikatillförsäljaskani dennadetoch tas uppsom
organisationenproduktertill deupphovsrättharECMWF som

fullmedlemmarvädertjänster ärNationella gesframställer. som
Föranvändning.icke-kommersiellförprodukternanyttjanderätt av

ECMWF-katalo-försäljningskeranvändningkommersiell genom
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En medlem kan använda katalogprodukter för kommersiellagen.
aktiviteter inom det landet någon del försälj-utan attegna av
ningssumman går till ECMWF. Däremot skall vid kommersiell akti-
vitet utanför det landet viss andel försäljningssummanegna en av
gå till ECMWF. Privata företag kan också köpa produkter från ka-
talogen. En nationell vädertjänst medlem kan under-ärsom ge
licenser och försäljningssumman fördelas mellan ECMWF och le-

produkten, vilken oftaverantören medlemmen ifråga.ärav
En begränsad del ECMWF:s produktion fritt tillgänglig förärav

det meteorologiska samfundet. Detta ECMWF:s bidrag tillutgör
WMO och det fria internationella data- och produktutbytet. F.n.
diskuteras också länder med låg BNP capita skall fåkunnaom per
tillgång till infonnationen avgift för sina nationella behov.utan

Datapolicy i EUMETSAT

EUMETSAT har liknande datapolicy ECMWF. Det skallen som
finnas incitament fortsätta medlem och lämna bidrag tillatt att vara
verksamheten. EUMETSAT till data och produkterär ägare tassom
fram. Medlemmarna har full tillgång till alla data och produkter och
kan nyttja dem för all nationell användning. Affärsverksamhet utan-
för nationsgränsema med EUMETSAT-information tillåts dock i
princip endast den vädertjänst där försäljningen sker sittom ger
samtycke. F.n. diskuteras datapolicyn till ECOMET.att anpassa

EUMETSAT-infonnationen har hittills varit tillgänglig för alla
har mottagarutrustning för satellitdata. Med undersom en start

hösten 1995 kommer dock del den högupplösliga, di-storen av
gitala infomi ationen krypteras. Infonn ationen kommer endastatt att

tillgänglig för de vädertjänster medlemmar och för demärvara som
tecknat avtal med EUMETSAT, eller med medlem, ochsom en

därmed fått tillgång till nyckel.en egen
Liksom i ECMWF har EUMETSAT dock beslutat be-att en

tydande del infonnationen skall lämnas och fritt tillgäng-öppenav
lig. Alla lågupplösliga satellitdata kommer i framtidenäven att vara
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skall ocksåhögupplöslig infonnationVissfritt tillgängliga. vara
capita fåmed BNPkan länder lågfritt tillgänglig. Vidare peren

behov.avgift för sina nationellainfomiationentillgång till utan

oceanografiskahydrologiska ochDatapolicies inom organ

OHP,WMO, IHPhydrologin sker samarbete inom bl.a.Inom samt
WMOOHPIHPCHIN och NHP. Inompå nordisk basis inom ut-

fritt utbytefinns omfattandedatapolicy, dvs. detnyttjas WMO:s ett
inompolicy gälltHittills har dennaoch produkter.data ävenav

kommer-dock ifrågasattshar dettaUnder tidNorden. p.g.a.senare
utredningsärskildverksamheten. Eninomsiell konkurrens enom

datapolicy har därför initierats.nordiskeventuell ny
påutfonnatsoceanografin harDatapolicies inom sättannatett

naturligt eftersomvilketinom meteorologin, ärän gemensamma
ändamål,operativafördatabaser inte byggtsoceanografiska upp

för obser-FoU-verksamhet. och dessutomstöd ansvaretutan som
utförkuststatemasåvationsverksamlieten delats att merparten av

i fria havet.positioner detbestämdaobservationer på gemensamt
länder.deltagandefritt datautbyte mellanpåSamarbetet bygger ett

sannoliktvilketoperativt inriktad,blir dock alltmerOceanografm
datautbyte.reglerna förpåverkakommer att

IOC,bl.a. inomoceanografiskt samarbeteskerSom framgått
IOC haroch HELCOM. FN-organetICES, OSPARCOM nära sam-

IOC har ingen fast-området.det marinaarbete med WMO inom
policyliknandefinns införadatapolicy, idéerställd att enommen

datainlämnadeHittills har gälltbeslutat.WMO nyligenden attsom
därför inte be-fårför alla användare. Dataskall tillgängligavara

upphovsman.restriktioner sinanågraläggas med av
medförvaltar databaserochICES har bl.a. byggt stora rc-upp

oceanografi. ICES harochinom fiskeriobservationsdataguljära en
data frånandrasIOC. Den begärrestriktiv hållning än sommer
hartill databasen svårtbidrar med dataICES inte själv egnamen

ellerICESOm hos dessutomdatamängder.få vetstörreatt ut man
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misstänker data begärs för kommersiell användning sker ingenatt
leverans den vill ha data hänvisas istället till direktutan som en
uppgörelse med den ursprunglige dataproducenten.

ICES förvaltar också miljöövervakningsdata från OSPARCOM.
För dessa gäller OSPARCOM har exklusiv förfoganderättatt upp
till två år efter inrapportering. När OSPARCOM beslutat pub-att
licera data, eller där data utvärderats. har ICESrapport rätt atten
tillföra dessa data till sin databas. Ett medlemslands kon-egen
taktmyndighet, i Sverige Naturvårdsverket, kan då begära fåatt
övriga länders data. Enskilda universitet, kan endastt.ex. ettorgan,

tillgång till data via den nationella myndigheten.
HELCOM driver bl.a. olika övervakningsprogram som ger upp-

hov till data vilka förvaltas olika databasvärdar. För HELCOM:sav
databas gäller inrapporteradestörsta data årligen distribueras tillatt

medlemsländernas kontaktmyndigheter, vilket Naturvårdsverketär
i Sverige, SMHI får dock kopia. Dessa data kan myndighetenen
använda för arbete. Vill däremot publicera material base-eget man

på data från andra länder måste tillståndrat begäras från varjenya
enskilt land. När data genomgått utvärdering ochen gemensam
denna publicerats kan myndigheten hinder använda data förutan
icke-kommersiell verksamhet. För kommersiellt bruk måste till-
stånd begäras från de länder data vill använda. Andravars man an-
vändare kan endast få data landets kontaktniyndighet. Inomgenom
HELCOM pågår f.n. utredning databasstrategi förväntasen om som

i datapolicy.utmynna en ny

Data och produkter till FoU och till utbildning

Icke-kommersiell utbildning och FoU har särställning vad gälleren
tillgång till data och produkter. flestaDe de nämndaav ovan orga-
nisationema, de arbetar för på något begränsaäven da-sättattsom
tatillgången för icke-auktoriserade användare, bekänner sig till poli-

all icke-kommersiell utbildning och FoU skallatt ha fri tillgångcyn
till data och produkter, låt tillämpningen kan ellerattvara vara mer



1995:99förhållanden SOUInternationella64

hävdatämligendockSverige attattmindre ensamtärgenerös. om
finansieringen.bidra tillinformation skallnyttjareockså dessa av

Avslutande kommentarer

nödvän-produktutbyteochinternationellt data- äromfattandeEtt en
verksamhet. Förmeteorologisksynnerhetför i attförutsättningdig

institutetbehöverkorrekta väderprognoserkunnaSMHI skall göra
kostna-till lågaobservationer. Förländerstill andratillgång attha

traditionelltdärförharbehovenskilda länderstillgodosekunnader
datameteorologiskainternationellai de attpolicygällt organensom

igällerpoliciesLiknanderestriktioner.ochfrittskall utbytas utan
oceanografiskaochhydrologiskaiallmänhet organ.

ökaddockområdet harmeteorologiskadetframför alltInom en
väder-europeiskaår. Fleraskett underkommersialisering senare

ochför databetaltutsträckning börjati ökadtjänster har tat.ex.
återhåll-vissupphov tillhar givitKommersialiseringenprodukter.

datautbytet.internationellai detsamhet
hand demellan i förstakonflikthar skapatutvecklingDenna en

vädertjänstemaharoch USA. I Västeuropavästeuropeiska länderna
utbytetfriabevara detförformer meteo-hittaefter attsträvat att av

be-institutenförmöjliggörasamtidigt attinformation ochrologisk
konkurrensvillkor.acceptablaunderverksamhetkommersielldriva

tagitsinformationallprincipfundamentalUSA, där ärI att somen
allatillgänglig förfrittskallmedelallmännamedfram an-vara

väder-nationellasigstarktemellertidhar attvändare, motsattman
data.förbetaltskall kunnatjänster ta

resolution,löst sedandockKonflikten tycks somenvara
meteorologinkommersielladenutvecklingfortsattmöjliggör aven

ochsamarbetetinternationelladetkonflikter förallvarligautan
Förjuni 1995.iWMO:s kongressantagits vid ut-datautbytet,

avsnittdettaslutsatsenviktigasteden attdelredningens är reso-av
etableras.kunnakommerECOMETinnebärlutionen bl.a. attatt nu
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4 Marknader och konkurrens

Som underlag för ställningstaganden SMHI:s verksamhetsfonnom
analys uppdrags-är och affärsverksamhetens marknader ochen av

konkurrens väsentlig. Underlag har utgjorts skriftligt materialav
från SMHI och intervjuer med företrädare för institutet. Ett trettiotal
intervjuer har också gjorts med svenska och konkurrenter.avnämare
Vidare har tjugotal intervjuer gjortsett med motsvarigheter till
SMHI, privata meteorologiföretag, isamt utlandet.

kapitletI analyseras dagens situation och hur förhållandena kan
förväntas utvecklas i Sverige och Europa. Vidare uppskattas med
9394 startpunkt intäktemas utveckling på fem års sikt. Be-som
dömningen utifrån dagens verksamhetsfonngörs och bygger på re-

marknademas utveckling och SMHI:s konkurrens-sonemang om
kraft. Uppskattningama jämförs med SMHI:s tillväxtmål, dvs. en
tillväxt i takt med inflationen för uppdragsverksamheten medsamt

%5 realt år för affärsverksamheten, vilket, framgår nedan,per som
i stort överensstämmer med desett årens utveckling.senaste

Tabell ll Real omsättningsutveckling.

Intäkter mkr 8990 9091 9192 9293 9394

uppdrag 28,6 27,5 27,3 28,3 36,1av
affär 117,1 121,8 130,3 125,8 138,7av

Summa intäkter 145,7 149,3 157,6 154,1 174,8

Index statlig kons. 0,901 0,989 0,948 1,014 1,000
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Uppdragsverksamheten1

utför SMHI olikauppdragsverksamhetenInom meteo-typer av
andraoceanograñska tjänsterhydrologiska ochrologiska, myn-

mkrmkr 9394, 24Verksamheten 36digheter. omsatte cavaravca
avsnittframgått 2.4med försvaret. Somfrån samverkankom varav

utveck-förbidragdel försvaretsdock temporära resurseraven
vi-mkr. Föromsättningen varit 30hadelingsarbete. dessaUtan ca

avsnittverksamheten 2.8.1.uppgifterdare seom
ochtill karaktärtjänster skall sinUppdragsverksamhetens ut-

inteVerksamhetenmyndighetsverksamhet.förande likna SMHI:s är
relationerna tillillustrerasvilket bl.a.kommersiell, avnämar-attav
samverkansavtal ochlångsiktigareglerade iallmänheti attärna

självkostnadsbaserade.priserna är
SMHI konkur-uppdragsverksamheten saknarI delenstörre av

SMHInämligen dentjänsterna ärMerparten är arten attavavrens.
in-för dengällerleverantören, dettatänkbara störstaden enda t.ex.

intäkterna,mindre delEnsamverkan med försvaret.täktskällan, av
alternativ,kunden harfrån tjänster däremellertid%, härrör5-10ca

medsamarbetasjälv ellerverksamhetenutförai första hand attatt
alternativtpåuppgiftenkan lösamyndighetnågon ettsomannan

ochuniversiteterbjuder ocksåvissa fallSMHI. Ijämfört medsätt
Sam-SMHI.alternativ tillkonsultföretagtekniskahögskolor eller

uppdragsverksamhetensmarknaden förinnebär detta attmantaget
omsättning.verksamhetensnågottjänster kan änstörresägas vara

9394.till mkrmarknaden 38-40uppgickUppskattningsvis ca

framtida intäkteruppdragsverksamhetensBedömning av

siktutvecklasuppdragsverksamhetens intäkterHur samman-
denstatsmakterna, bl.a. berorbesluthänger med olika typer avav

anslags-på beslutkundernas köpomfattningenmöjliga omav
myndigheter leverbesparingskravtanke på detilldelning. Med som

kraftigt deintäkterna kantroligtdet inte nännasteunder växaär att
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åren. En faktor kan tala för viss tillväxtpotential ärsom atten
behovet SMHI:s tjänster inom miljösektom sannolikt ökar.av

Att tala tillväxtm för uppdragsverksamheten dockärom egent-
ligen inte relevant. Intäkterna från försvaret automatisktär Lex.
kopplade till kostnaderna för infrastrukturen, vilket innebär att när
effekterna SMHI:s rationaliseringar inträder, så minskar in-av
täkterna från försvaret. Vidare intäkterna från kontrolluppdragär för
vattendomar svåra påverka för SMHI; uppdragen skall inteatt ge
vinst och volymen hänger med vattendomstolamas arbete.samman

Den ökade konkurrens på den europeiskaväntas väder-som
marknaden till följd bl.a. ECOMET kan möjligen medföraav att
andra nationella institut, och eventuellt internationella företag,stora
kommer och erbjuder sina tjänster till uppdragsverksamhetens
kunder. Enligt min bedömning dock sådan utvecklingär täm-en
ligen osannolik, eftersom det knappast finns några vinster hämtaatt
för konkurrent. SMHI har också sina samarbetsavtal meden genom
kunderna stark position kan förväntas bestå, för-atten t.ex.som

skulle SMHI får betraktas högstsvaret överge osannolikt, ochsom
SMHI lyckas sannolikt upprätthålla sin marknadsandel.stora

Sammantaget bedömerjag SMHI i princip kommer nå sittatt att
tillväxtm för uppdragsverksamheten, dvs. utveckling i takt meden
inflationen. Den långsiktiga intäktsnivån torde dock lägre änvara

hänsyn199394 års, eftersom bör till försvaret detta årtas skötatt
till medel för utvecklingsarbete. Min bedömningextra därförär att
uppdragsintäktema realt kommer ligga på 30 mkr fem år.att ca 0n1

4.2 Affärsverksamheten

4.2.1 Trafik och Konsument

Affärsområdena Trafik och Konsument arbetar i det närmaste ute-
slutande med meteorologisk affärsverksamhet, och i huvud-möter
sak befintliga eller potentiella, konkurrenter. Jag har därförsamma,
valt behandla dessa affärsområdenatt tillsammans.
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mkrhärrörde 54detta9394,mkr73Trafik caomsatte avca
mkr23Luftfartsverket. Konsumentförsäljning till omsattefrån ca
frånkommkr,l5intäkterna,period. Merpartenunder avsamma

avsnittenverksamhetenuppgiftervidaremediasektom. För seom
och 2.8.3.2.8.2

meteorologinkommersielladenharkapitel 3framgåttSom av
harländervissavärlden. ldelarskildaipå olikautvecklats sätt av
förståtilluppgift begränsatsvädertjänstemas attnationellade

tillhandahållauttagskostnadtill meteoro-och ettinfrastrukturen att
privata företagmarknad därbasmaterial tilllogiskt opererar.en

mark-kommersielladär deioch Japan,i USAfalletDetta är t.ex.
företagprivatadominerasheltväderprodukterförnaderna somav

tillhandahållitsgrundmaterialpåbaseradetjänstersäljer re-avsom
vädertjänst.landsspektive

innehåller ocksåtillhar tillgångföretagdessamaterialDet som
erhållits viaSverige,länder,andragrundläggande data t.ex. somom

till-De dataWMO:s försorg.idatautbytctinternationelladet som
detillallmänhetibegränsasutbytetinternationellai dethandahålls

datadessaregler,WMO:s ärikravgrundläggande menangesson1
kon-för företagenmöjliggörde attomfattningsådanändå attav

och ja-amerikanskaNågramarknaden.europeiskapå denkurrera
hand elleri Påidag Europa.också redanföretagpanska egenagerar

mark-föravseddadirekttjänstererbjuderdotterbolag mangenom
vidareförädling.utnyttjas förkandatabasmaterialellernaden som

enhetligtpå sättvädertjänsternanationella etthar deI Europa
infra-meteorologiskasina ländersbådeskötauppdragigivits att

undantagkunder. Ett utgörolikatilldistributionenochstruktur
80-taleti slutetföretagprivatadärNederländerna,dock gavsav

väder-nationellafrån deninternationella dataköpamöjlighet att
Övriga vädertjänstereuropeiskauttagskostnad.enbarttilltjänsten

distributionenfriatill denvilket lettkraftigt,dockprotesterade att
in-ocksåavsnitt harframgått 3.1stoppats. Somi praktiken enav

mellanfunnitsagreementgentlemensöverenskommelseformell
varandraspåkonkurrerarinteinnebärvädertjänstema, att mansom

dendetinnebärvådemiarknadeneuropeiska attPå denmarknader.
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konkurrens förekommer idag i huvudsak handlar privataattsom om
meteorologiföretag konkurrerar med nationella vädertjänster på vä-
dertjänstemas respektive hemmamarknader.

Sålunda verkar affärsområdena Trafik och Konsument idag
uteslutande i Sverige. SMHI har ocksånästan i det närmaste en

monopolställning på den svenska marknaden för dessa tjänster. I
praktiken det endast intäkterna frånär weather-routing ca 2-3 mkr
9394 och mediatjänster ca mkr15 kan hasägas genereratssom
i konkurrens. På mediaområdet har dock SMHI lyckats bevara en
dominerande marknadsposition.

Marknadens storlek sammanfaller således i med Trafiksstort sett
och Konsuments intäkter. Uppskattningsvis uppgick marknaden för
Trafiks tjänster till mkr75 budgetåret 199394. Hur Trafiksca
marknad bör beräknas dock inte givet. Weather-routingär skiljer
sig nämligen från bilden nationella marknader med begränsadav
konkurrens i Europa. Weather-routing global, konkurrens-utgör en

marknad uppskattasutsatt 150-160 mkr år.omsättasom ca per
Eftersom SMHI:s intäkter inom området så begränsadeär sär-pass
redovisas dock inte denna marknad här. Marknaden för Konsu-

tjänster uppgick uppskattningsvis till mkrments 25 9394.ca
Som framgått avsnitt innebär3.1 etablerandet ECOMETav av
gentlemens minskar i betydelse,att varigenom andraagreement

länders vädertjänster kan komma på den svenska marknaden, och
SMHI gå på den europeiska marknaden. Genomut ECOMET får
också privata företag garanterad tillgång till data, varigenom de får
bättre möjligheter konkurrera. Samtidigt innebär ECOMET åatt
andra sidan de amerikanska företagen tvingasatt t.ex. betala för
vissa data tidigare fått distributionskostnad frånmotsom man
USA:s vädertjänst.

Även ECOMET sannolikt leder till ökad konkurrens det,ärom
döma de studieresorjag genomförtatt i Europa och USA, inteav

troligt konkurrensbilden kommer radikaltatt förändras. Från deatt
nationella vädertjänstema framhålls i allmänhet det fria dataut-att
bytet mycket viktigt, och inteär vill hota samarbetetatt man genom

Ävenkonkurrera i andra länder.att privata företag talarstörre om
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derasinstitutenmed nationellasamarbeta dehellre villatt man
hård konkurrensdriva verksamhet irespektive marknader, än att

nationellademin bedömninginstituten. Sammantagetmed är att
sina respektivedominera påkommeralltjämtvädertjänstema att

SMHI i Sverige kommerexempelvis mötamarknader, attattmen
ökad konkurrens.vissen

mellanvarierastyrkaockså konkurrensensSannolikt kommer att
detFramför alltochTrafik Konsument.olika tjänster inom är

meteorologiskbeträffandeökarkonkurrensenmindre sannolikt att
övriga tjänster. Meteoro-fallet förvadtjänst luftfarten, ärän

europeiskaflestabetraktas nämligen i detjänst luftfartenlogisk
nationellamyndighetsuppgift denförgrundläggandeländer ensom

landetsallmänhetdet iinnebärvilket bl.a.vädertjänsten, äratt
myndighetansvarigmeteorologisktvädertjänst gentemotärsom

Sannolikheteni ECOMET.ingår heller inteFlygvädertjänstICAO.
fårskall konkurrensutsättasluftfartenmeteorologisk tjänstatt

torde SMHl:sI-Iämiedbetraktas liten.länderi flertaletdärför som
till Sverige.begränsasi framtidenmarknad även

sannoliktdockkonkurrenterförMöjligheterna ärutmanaatt
länder,andrai mångaflygvädennarknadenpå svenskaden änstörre

meteorolo-SMHI,Luftfartsverket, och inteeftersom det ärär som
betraktasoch flygvädretICAO,myndighetansvariggiskt gentemot

Luftfartsverketkan köpasverksamhet,kommersiell avsomsom en
sannoliktskullevädertjänstereuropeiskaupphandling. Flerai öppen
nationellSMHI,likvärdig tjänsterbjudakunna enmen omsomen

hem-vädenjänstenstorde docki SverigeSMHIvädertjänst utmanar
varförflygvädemiarknad,sinockså tvingasland öppna enegen

kan densannolik. första handIutveckling mindresådan poten-är
ameri-främstfrånkommaiställetkonkurrensentiella större,antas

LuftfartsverketbehållaSMHl:s chanserföretag.kanska, privata att
goda.betraktasdockkund får somsom

konkur-kommerochinom Trafik KonsumenttjänsterPå övriga
samtidigt kommaMarknaden tordeöka.sannolikt attattrensen

tek-ökar och denmassmedieutbudetföljdtill attväxa att t.ex.av
och be-framställabådemöjligheternautvecklingen ökarniska taatt
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talt för skräddarsydda tjänster. Konkurrensentyper kommernya av
dock sannolikt variera mellan olika produkter.att Detta antyds av

undersökning från i vilken1993 tio europeiska vädertjänsteren om-
bads rangordna olika attraktivitet, med följande resultat.segments
l TVradio, 2 Teletjänster, 3 Press, 4 Myndigheter, 5 Landtran-

6 Sjötransportoffshore, 7 Jordbruk.sport,
Den europeiska, kommersiella marknaden för den här typen av

meteorologiska tjänster uppskattades i undersökning uppgåsamma
till miljard kronorl 107 miljoner ecu 1993. Den totalaca omsätt-
ningen på marknaden förväntades %med 5 år.växa per

På den europeiska marknaden finns flertal aktörer iett som
framtiden skulle kunna bli konkurrenter till SMHI. Dessa kan delas

i två Dels nationella vädertjänster, vilka tillsammans hargrupper.
marknadsandel på %,80 idag uteslutandeen nästanca men som

på sina hemmam arknader. Dels privata europeiska ochagerar utom-
europeiska företag, tillsammans har marknadsandel påsom en ca

%20 och i flera fall redan idag delaröver storasom agerar av
Europa.

Bland de nationella vädenjänstema har brittiska MetOffice mest
uttalade kommersiella expansionsplaner. MetOfñce har också, med

245 mkr året, de kommersiella intäkterna.störstasenaste Blandca
andra vädertjänster med kommersiella ambitioner kan dennämnas
franska, med 240 mkr i kommersiell omsättning, den tyska,ca ca
100 mkr, den norska, 40 mkr och den nederländska, 30 mkr.ca ca
Observera dessa siffror inte inkluderar intäkter frånatt tjänster till
nationella luftfartsmyndigheter, eftersom detta inte räknas som en
kommersiell tjänst i dessa länder. Att döma mina samtal medav
företrädare för dessa vädertjänster dock i allmänhet deär kommer-
siella ambitionerna i första hand inriktade på det landet.egna

På marknaden finns vidare dussintal med omsättningarett större
mellan 5 och mkr40 europeiska väderföretag, vilka företrädes-ca
vis säljer tjänster inom områdena sjötransport, offshore, media och
jordbruk. Några de företagen har köptsstörsta se nedan.av upp
Bland fortfarande självständiga företag märks Indic från Sverige,
det nederländska MeteoConsult och det brittiska Noble Denton.
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frånintressealltockså till sig storadrar störreEuropamarknaden
amerikanskt företag,Ettjapanska företag.och stortamerikanska

brittiskadetköpasig i Europaetablerat attnyligenWSI, har genom
ja-gjortsharaffärliknandeEnWeather Department.företaget av

Ocean-amerikanskaköptIntemational,Weather Newspanska som
brittiska dotter-Oceanrouteskommitdärmedoch överävenroutes

finnsi DetEuropa.aktörernaprivatadebolag, störstaär en avsom
aktörerbetydandeblikanamerikanska företagandrafleraäven som

och Kavouras.Accu-Weathermarknaden,europeiskapå den t.ex.

intäkterframtidaKonsumentsTrafiks ochBedömning av

behållalyckaskommerSMHIbedömerjag attframgåttSom an-att
harLuftfartsverketfrånIntäkternaSverige.iflygväderförsvaret

rationali-genomfördaårendeminskat attdock senaste genom
marknadensvenska utsättsOm denprissänkningar.tilllettseringar

därförfinnsytterligare. Detprisernatordekonkurrensför pressas
minska.kommerLuftfartsverketfrån attintäkternaskäl attatt anta
kommererbjuderSMHItjänstermeteorologiskaövrigaPå som

visstilltorde ledavilket bl.a.öka,sannoliktkonkurrensen enatt
markna-svenskadock dentordei övriga EuropaLiksomprispress.

produkterföljdtillbl.a. attsamtidigt kommaden växa,att nyaav
kantotalomsättningmarknadenspåeffektensamladeDenlanseras.

väder-europeiskatiobedömningmed denenlighetbli i avantas
%.med 5ökningårligdvs.redovisadestjänster enovan,som

talarmarknadensvenskaÄven på denökarkonkurrensenom
förtro-upparbetatfinnsDelsfördel.SMHI:s etttillfaktorervissa

vadförhållandena,svenskadekunskapöverlägsenochende omen
faktumdetkanDelskunden. atttillnärhetspråk ochgäller t.ex.

inneburitanslagsñnansiering haminskadpåkravställtlängestaten
konkurrens.ökadtillanpassningochkostnadertrimningtidig aven

affärs-inomtjänsterpå fleraSMHISamtidigt bör poängteras att
monopol.praktiken hafthittills iochTrafik Konsumentområdena

kunnatordeSMHIbedömningmindock attSammantaget är
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upprätthålla sin position relativt påväl den svenska marknaden.
Sannolikt kan institutet behålla dagens intäkter hälftensamt ta ca

den förväntade tillväxten.av
SMHI:s internationella konkurrenskraft oprövad. Att dömaär av

mina studiebesök utomlands ligger dock SMHI relativt väl framme
jämfört med flertalet andra europeiska vädertjänster, både vad gäller
produkternas kvalitet och fönnågan på konkurrens-att agera en
marknad, varför möjligheterna marknadsandelar i Europa,att ta ute
och i synnerhet i Skandinavien, sannolikt förhållandevis goda.är

Sammantaget jagbedömer SMHI:s intäkter frånatt meteoro-
logisk tjänst luftfarten ca mkr 939454 fem år kommer attom
uppgå till exklusive inflation,45 mkr och intäkter från övrigaattca
tjänster ca mkr 9394 kommer42 ha ökat till 50 mkr. Ut-att ca

detta kan SMHI sannolikt ha intäkter från utlandsförsäljning,över
inklusive bidrag från ECOMET-sam arbetet. dessaJag uppskattar att
kan komma uppgå till mkr5-6 fem år.att ca om

Totalt bedömer jag således den reala omsättningen för affärs-att
områdena Trafik och Konsument kommer mkr100-105att vara ca

fem år. Detta tillväxt på endast på5-10 mkrmotsvararom en ca
fem år, samtidigt liggeri uppskattningen antagandeett attmen om
institutets intäkter från flygväder kommer minska med 10att ca
mkr under period. Min bedömning dock lägreär avsevärtsamma

vid tillväxt motsvarande SMHI:s tillväxtmål på plus %än 5 realten
år, mkr.122per som ger

4.2.2 Miljö-Energi

Miljö-Energi det kommersiella affärsområde där meteorologi,är
hydrologi och oceanograf: i utsträckning användsstörst gemensamt.
Förutsättningarna skiljer sig dänned från Trafik och Konsument,
och jag har därför valt behandla Miljö-Energiatt separat.

Budgetåret 199394 Miljö-Energi mkr. Miljö-Energi45omsatte
har många kunder relativt små inköp och inte pågör ärsom samma

övriga affärsområden beroende enstakasätt kunder.storasom av
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Öresundsbrokonsortiet betydelse-varitdockår harUnder cnsenare
vidaremkr. Förför 18konsortiet tjänsterköptekund, 9394full ca

avsnitt 2.8.4.verksamhetenuppgifter seom
konkurrensutsattaffärsområdeMiljö-Energi det är mestär som

hög-universitet ochinhemska, bl.a.främstKonkurrenternaidag. är
denTotalt kansjälv.kundenellerkonsultföretagtekniskaskolor,

uppgått tilluppskattas haprioriterade marknadenMiljö-Energiav
mellandockvarierarstyrkaKonkurrensens199394.mkr70-80ca

statistik, olikaochförsäljning datagällerdettjänster. Närolika av
vissaförsäljningabonnemangstjänster typersamt avavtyper av

På konsult-konkurrens.principiSMHIsaknarprogramsystem
falli vissakonkurrensensidanå andraexperttjänsterrespektive är
af-intäkter inomSMHI:smkr25-30kanSammantagethård. avca

i konkurrens.ha intjänatsMiljö-Energi 9394färsområde sägas

framtida intäkterMiljö-EnergisBedömning av

af-övrigapåinteomfattas sättMiljö-Energis tjänster somsamma
tordeECOMET intevarförgentlemensfärsområden agreement,av
redantjänsternaSnararekonkurrens.ökadplötsligt ärmedföra en

pri-Sannolikheten förkonkurrensutsatta.utsträckning attiidag stor
ochTrafik Konsument.förlikaintedärför storär sompressasserna

af-tillväxtpotential förvissförmodligenfinnsSverigeInom en
inompå tjänsterefterfrågantordeMiljö-Energi. Delsfärsområde

hittamöjligenSMHIdels kanöka,kunnamiljösektombl.a. an-nya
SMHI:sbedömningMintjänster.för sina är attvändningsområden
års sikt,på femn1krmed 7-8realtkanSverigeintäkter i växa ca

mkr.till 47-48dvs.
bedöma.utomlands svårareexpandera attkan ärOm SMHI

Attbiståndsmedel.beroendeutlandsverksamhet ärDagens av
tordei Europakonsultmarknadensighand etablera varaegen
samarbets-lämpligamedsiglieramåste SMHIförmodligensvårt,

gång-internationelltsannoliktdockprodukterSMHI:s ärpartners.
påförsäljning i EuropauppnåkanSMHIbedömerJagbara. att en
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2-3 mkr på fem sikt ochårs SMHI samtidigt kan öka intäk-attca
från biståndsverksamhet med miljoner.terna Därmed skulleett par

utlandsverksamheten totalt kunna 10-11 mkr fem år.omsätta ca om
Sammantaget bedömerjag Miljö-Energis intäkter kan kommaatt
ligga på 57-59 mkr, exklusive inflation, fem år.att Uppskatt-ca om

ningen äri paritet SMHl:smed tillväxtmål, skulle innebära attsom
intäkterna ökar till mkr.57ca

4.3 Avslutande kommentarer

199394 uppdragsverksamheten mkr36 och affärsverk-omsatte ca
samheten mkr.139 De svenska marknaderna, varifrån 95änca n1er
% intäkterna kom, uppskattas ha uppgått till 38-40 mkr förav ca
uppdragsverksamheten och 180 mkr för affärsverksamheten.ca

Endast %25 uppdrags- och affärsverksamhetens totala in-ca av
täkter dvs. intäkterna från weather-routing, konsult- och expert-
tjänster inom Miljö-Energi, mediatjänster kan dock hasamt sägas

i reell konkurrens. På övriga tjänster har konkurrensengenererats
hittills varit Inom flertal områden har SMHI i praktikenettsvag.
verkat i monopolställning.

När ECOMET etableras kommer konkurrensen sannolikt ökaatt
på den svenska marknaden på flera tjänster. Att döma de studie-av

jag genomfört i ochEuropa USA det dock inte troligtärresor att
konkurrensbilden kommer radikalt förändras. Från de nationellaatt
vädertjänsterna framhålls i allmänhet det fria datautbytetatt är
mycket viktigt, och inte vill hota samarbetetatt attman genom

Ävenkonkurrera i andra länder. privata företag talarstörre attom
hellre vill samarbeta med de nationella instituten på derasman re-

spektive marknader, driva verksamhet i hård konkurrensän medatt
instituten. Konkurrensens styrka torde också komma varieraatt
mellan olika tjänster. Framför allt mindredet sannoliktär att mer-

uppdragsverksamheten respektive meteorologisk tjänstparten av
luftfarten kommer konkurrensutsättas. Sammantaget torde där-att
med inte den andel uppdrags- och affärsverksamheten be-av som



konkurrensMarknader och SOU 1995:9976

under deöka markantkommakonkurrensdrivs i fungerande att
åren.närmaste

affärsverksamhetensuppdrags- ochuppskattathar i kapitletJag
hurbedömning detta,sikt. Minpå fem årsintäkterreala samt avav

utvecklas, fram-verksamhet kan förväntaskonkurrensutsattandelen
tabellgår 12.av

omsättningsutveckling.realFörväntadTabell 12

19999394mkrIntäkter

3036,1uppdrag caav
160-165138,7affär caav

190-195174,8Summa ca

%35-40%25konkurrensi reellvarav

kom-intäkternabedömer jag de realaframgår tabellenSom attav
blyg-års kan tyckaspå fem sikt. Dettamkröka 15-20att camer
totaltockså antagandeuppskattningen liggeri attettsamt, ommen

Luftfartsverket bort-Försvarsmakten ochfrånmkr i intäkter15ca
iutvecklingdockjämförelse skulleperioden. Somunderfaller en

tilluppgårintäkternainnebäratillväxtmmed SMHI:stakt attegna
mkr fem år.210-215 omca

intäkterbör andelentill tabellenkommentarSom även sägas att
isnabbt skulle ökareell konkurrensi motsatsom,genererassom

flygvädret på allvar konkurrens-civilamin bedömning, dettill
så betydan-Luftfartsverketintäkterna fråneftersom utgörutsätts, en

%omsättning, 30affärsverksamhetensuppdrags- ochdelde caav
9394.

SMHI mycket beroendepekar påsist sagdaDet är attatt av
intäkter från denBeroendetkund.Luftfartsverketbehålla avsom

framgåttSomgenerelltsektorn ocksåoffentliga sett stort.är av-av
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snitt 2.5 70 % uppdrags- ochär affärsverksamhetens intäkterca av
detta slag. Om utvecklingen de åren följer minanärmaste be-av

dömningar torde denna andel sjunka till 50 % på fem års sikt.ca
Enligt mina direktiv skall jag bedöma den förväntade efter-om

frågeökningen på och förädlade tjänster och den ökade totalanya
omsättningen på marknaden för miljödata och vädertjänster inom

överskådlig framtid kommer kunna bära kostnaderna för in-atten
samling och bearbetning data. Med den omsättningsutvecklingav

jag förutspår torde detta inte kunna bli fallet. Om mina bedöm-som
ningar och relationenstämmer, mellan uppdrags- och affärs-om
verksamhetens bidrag till infrastrukturen och uppdrags- och affärs-
verksamhetens omsättning kvarstår på 199394 års nivå 50175,
så kommer nämligen bidraget endast öka med 5 mkr på fem årsatt
sikt, till 55 mkr. Sålunda torde behovet anslagsfmansieringca av
kvarstå under överskådlig tid, låt SMHI:s rationaliserings-attvara
projekt kommer minska kostnaderna för infrastrukturen.att

Bedömningen omsättningsutvecklingen har gjorts medav ovan
utgångspunkten myndighetsformen behålls.att Den faktiska utveck-
lingen kan dock eventuellt bli institutet ombildast.ex.en annan om
till aktiebolag. De bedömningar gjorts utvecklingen påsom av
marknaderna och konkurrensen oavhängiga SMHI:sär verk-av av
sainhetsfonn och påverkas inte. Däremot kan SMHI:s möjligheter

konkurrera på marknadenatt eventuellt förändras, bo-att ettgenom
lag har möjligheterstörre bilda allianseratt t.ex. med andra bolag,
utnyttja riskkapital I vilken mån verksamhetsfonnenetc. påverkar
intäktsutvecklingen återkommerjag till i avsnitt 8.2.
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5 Egenskaper hos infrastrukturell.
verksamhet SMHI:s typav

SMHI:s verksamhet kan bestå infrastruktur inomsägasgrovt av en
vilken grundläggande data samlas in och lagras, och bearbet-en
ningsverksamhet vilken data omvandlas till färdiga produk-genom

väderprognoser. Verksamhetenter, uppvisar vissat.ex. speci-som
ella egenskaper det finns skäl analysera inför minaatt över-som
väganden institutets framtida verksamhetsfonn, bl.a. börom sanno-
likt vissa meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska produk-

betraktas kollektiva nyttigheter. Begreppetter kollektiva nyttig-som
heter och andra s.k. välfärdsteoretiska aspekter på SMHI:s verksam-
het analyseras i avsnitt 5.1.

Produktionen kollektiva nyttigheter sker ofta statligaav av myn-
digheter. Det finns dock inget hindrar kollektiv nyttighetattsom en
likaväl kan upphandlas från bolag, förutsatt bl.a. kompe-ett att en

beställarfunktion kan etableras tilltent rimlig kostnad och be-att
ställaren har alternativa leverantörer vända sig till. l avsnitt 5.2att
analyseras förutsättningarna för etablera konkurrensneutralatt upp-
handling SMHI:s verksamhet.av

Att statlig myndighet både för datagenererandeen ansvarar en
infrastruktur och för framställning såväl icke-kommersiellaav som
kommersiella förädlade produkter inte unikt för detär meteoro-
logiska, hydrologiska och oceanograñska området, på liknandeutan

har verksamheten organiseratssätt inom andra samhällsområ-även
den. Som underlag för mina ställningstaganden redovisas därför i
avsnitt 5.3 erfarenheter från myndigheter liknandemed uppdrag.
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Välfärdsteoretiska aspekter på5.1 SMHI:s

verksamhet

Enligt nationalekonomisk välfärdsteori finns flertal omständig-ett
heter kan produktionmedföra och fördelning nyttigheterattsom av
inte blir samhällsekonomiskt effektiv produktionen och fördel-om
ningen överlåts till decentraliserat beslutsfattande marknad.på en
Bland s.k. marknadsmisslyckandendessa brukar förekomstnämnas

kollektiva nyttigheter, effekter, stordrifts- ochexternaav sampro-
duktionsfördelar, och infonnationsbrister. Ett dessa omstän-par av
digheter har särskild relevans för analys SMHI; sannolikt bören av
delar verksamheten betraktas kollektiv nyttighet, ochav som en

finnseventuellt också produktionsfördelar mellan produktionensam
infrastruktur och olika förädlade tjänster. det här avsnittetIav

diskuteras dessa frågor. samband med detta behandlas detl även
generella direktivet dir 1994:23 åtaganden.offentligaprövaatt

Som underlag för avsnittet har Statskontoret på mitt uppdrag
gjort välfärdsteoretisk studie SMHI:s verksamhet, redo-en av som
visats i promemorian Analys det offentliga åtagandet i SMHI:sav
meteorologiska verksamhet. Statskontorets analys avgränsad tillär
meteorologi, går på hydrologitillämpa ävenattmen resonemangen
och oceanografi. bör påpekas Statskontorets studie endastDet att

infrastrukturellaomfattar den delen SMHI:s verksamhet, härmedav
ingår inte hela anslagsverksamheten. Som framgått kapitel 2av an-
vänds dock %anslaget till för finansiera infrastrukturen.80 attca

i enlighet direktivet offentligaFör med åtagan-prövaatt, attom
kunnaden, bedöma det motiverat med offentligt åtagandeär ettom

eller inom det meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska
området måste först vilka till offentligamedel hör detavgöras som
åtagandet. från via Kommunikationsdepartementet,Utöver anslag
så finansieras SMHI:s verksamhet offentliga medeltill delstor av

erhålls tjänsterbetalning för institutet utför andrasom som myn-
digheter, affärsdrivande m.fl.verk Dessa medel kan dock knappast
betraktas offentligt åtagande i SMHI i första hand. Jagettsom

därför i det offentliga åtagandet i böranalys SMHIattmenar en av
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hänsyn endast till de anslagsmedel SMHI erhåller via Kommu-tas
nikationsdepartementet.

5.1.1 SMHI:s tjänster kollektiva nyttighetersom

Kollektiva nyttigheter karaktäriseras egenskaperna icke-rivalitetav
och öppenhet. Med icke-rivalitet konsumtionattavses en persons

produkten inte minskar tillgängligheten för andra. Med öppenhetav
det omöjligt eller mycket svårtär denatt utestängaattavses som

inte bidrar till finansieringen. Icke-rivalitet det centrala kriteriet.är
Nyttigheten information uppfyller i allmänhet icke-rivalitetskri-

teriet, vilket exempelvis kan illustreras med att en person som ser
väderprognos på TV inte minskar andras möjligheter delen att ta
informationen. Till följd dess syfte kan väsentlig delav av en av

den information SMHI producerar uppfylla öppenhets-även sägas
kriteriet. Det grundläggande syftet med SMHI:s verksamhet är att
tillgodose samhällets behov kunna förmedla varningar ochattav

till allmänheten, vilket i sin motiverar institutettur attprognoser
bl.a. driver meteorologiskt, hydrologiskt ochett oceanografiskt ob-
servationsnät den omfattning krävs för kunna produceraattav som
dessa varningar och För nå maximal spridning sändsattprognoser.
varningar och allmänna i radio. Härmed uppfyllsutprognoser
öppenhetskriteriet, eftersom det torde svårt säljat.ex. attvara en

ändå finns allmänt tillgänglig. Sammantaget menarjagprognos som
SMHI:s grundläggande infonnation,att den krävssamt apparat som

för denna infonnation, bör betraktasatt kollektivgenerera som en
nyttighet.

Öppenhetskriteriet dock inte uppfyllt för all informationär som
SMHI fram. SMHI:s tjänster produceras i flera förädlingsledtar och
olika användare konsumerar tjänsterna i olika grad förädling. Iav
de högsta och användaranpassade förädlingsleden kan tjänster-mest

privata, i betydelsen utestängning både möjlig ochatt ärna vara
önskvärd. Hela SMHI:s verksamhet bör därför inte betraktas som

kollektiv nyttighet.en
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offentlig fi-kollektivnyttighetimplikation ärEn attäratt enav
effektivsamhällsekonomisktförbehövasnansiering kan att pro-en

åtagandeoffentligtstånd. Huruvida ärtillduktion skall komma ett
koordinationändamålsenligpåberornödvändigt eller avom en

förvän-kannyttighetenkollektivadenönskemålintressentemas om
i sinmarknad. Dettatillöverlåtsbeslutsfattandetuppståtas enom

Så-sammansättning.intressentkollektivetsmedhängertur samman
koordinationfungerandeuppnåmöjligheternalunda minskar att en

utspridda.geografisktmånga ellerexempelvisintressentema ärom
fördeladojämntharockså intressentemaminskarMöjligheterna om
tjänstensönskemålolikartadede harellerfinansiell styrka omom

råderomständigheterdessaOm någonomfattning.inriktning och av
Enligtkoordination höga.fungerandenåförblir kostnaderna att en

tillhanda-inte allsnyttighetendåriskenvälfärdsteorin attär stor
kvaliteti lågeller föromfattninglitentillhandahålls i förhålls, eller

produktionenoptimum,samhällsekonomisktjämfört med ett om
kollek-denProduktionenfri marknad.påöverlåts till företag aven

offentligtsäkerställasbehövadärförnyttigheten kan etttiva genom
åtagande.

in-beståroch allmännavarningargällerdetNär prognoser
marknadpåindivider. Attboendei landetallatressentema enav

önske-intressenterskoordination dessaändamålsenliguppnå aven
förkostnadernaeftersomomöjligt, att tapraktikenmål torde i vara

ochnyttigheten,värdering attanvändarensenskildereda på den av
bliskullesannoliktutnyttjandet densamma,debitera honom för av

grundläggandesannolikt denskulle meteo-Härmedorimligt höga.
infomiationen kommaoceanograñskaochhydrologiskarologiska,

litensynvinkel församhällsekonomiskiproduceras om-att en ur
produktionenochavveckladesåtagandetoffentligafattning detom

verksamhetinfrastrukturellasMHlssmarknaden.tillistället överlåts
anslagsfinansieras.behövaalltjämttorde därför

anslags-rationelltvälfärdsteorin kanenligt attAtt det vara
tillnyttighetenhindrar intenyttighetkollektivfinansiera att enen

medfrån intressentermed bidragfinansieras nyttordel kan stora av
påverkaincitamentdänneddessaeftersomverksamheten, attges
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kostnader och kvalitet. Detta motivet för införandetär denLex. av
modellen för finansiering offentlig statistik, vilken innebärnya av

hälften det anslag SCB tidigare förfogadeatt flyttatsöverca av
till s.k. beställarmyndigheter inomöver olika statistikgrenar. Som

framgått kapitel 2 fungerar också vissa stora nyttotagare, t.ex.av
Försvarsmakten och Luftfartsverket, SMHI:s verksamhetav som
beställare inom olika sektorer, och omfördelning anslags-en av
medel liknande den vid SCB gjordes också SMHImellan ocht.ex.
försvaret 1988.

Statskontoret refererar i sin promemoria vissa beräkningar som
gjorts olika samhällssektorers meteorologisk infonna-nyttaav av
tion; Bramshill Consultancy Ltd Study the direct economict.ex. on
effects of the Meteosat programme 1993 och Murphy, Liljas och
Granström On the economic value of short-range fore-snowstorrn

winter road maintenance decisions in Sweden 1995.casts Med
stöd i dessa beräkningar Statskontoret finansieringsbör-attmenar
doma för infrastrukturen möjligen skulle kunna omfördelas så att
de bättre avspeglade olika sektorers förstaI hand skullenytta.
försvarets och det allmänna anslagets del infrastrukturkostnader-av

kunna minska och vägsektoms istället öka. Statskontorets slut-na
intressanta. För kunna bedömasatser är förutsättningarna föratt att

fördela finansieringsbördoma behövs dock fördjupad kunskapom
olika samhällssektorers meteorologisk, hydrologisk ochnyttaom av

oceanografisk infonnation. Detta bör studeras vidare och eventuellt
kan sådant uppdrag till SMHI.ett ges

Mot bakgrund jag bedömningengörresonemanget attav ovan
SMHI:s infrastrukturella verksamhet behöverfortsattmerparten av

finansieras med anslag till SMHI, idag,också, delarattmen som
kostnaderna för infrastrukturen kan täckas med bidrag från storaav

Med reservation för omfördelning i linjenyttotagare. medatt en
vad Statskontoret föreslår eventuellt kan ske, och för viss ök-att en
ning affärsintäktema kan förväntas se kapitel jag4,av menar
också nivån på anslaget till den infrastrukturella verksamhetenatt
sannolikt inte minska,bör låt kostnaderna på sikt minskarattvara
till följd pågåendeSMHI:s rationaliseringsarbete.av
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anslagetpånivånförtalarmed skäloch atttillfinnsDet som
acceptabeltvad stats-för ärsigbörjat gränsen omnärma som

antydsDelsverksamheten.ikvalitetenupprätthållavillmakterna
beslutat199596införbesparingskravföljdtillSMHIdetta att avav

fältforskningsområden samtochmaterialtransportnätetnedlägga
Statskon-Delsobservationsnätet.hydrologiskadetglesa menarut

samhällsekonomiskaolikastöd i stu-medpromemoria,i sintoret
ibid.,infonnationmeteorologisk attgjortsdier nyttan avavsom

överdimensio-intesannoliktverksamhet ärinfrastrukturellaSMHI:s
ökadeförtalarfinns skäl attdetidag,nerad att somutan snarare

kunnaskulleinfrastrukturenmeteorologiskapå den gesatsningar
avkastning.samhällsekonomiskhög

Kom-frånanslagetdockanvändsavsnitt 2.8.1framgåttSom av
infrastruk-uppgifterandratill änmunikationsdepartementet även

delarbl.a.finansierades199394Budgetåretverksamhet. avturell
meningminEnligtanslaget.förinommiljöarbeteinstitutets ramen

kanDetanslag.påmiljöarbetebedrivaSMHI egetintedockbör
tillanslagSMHI:sdelflyttaskälfinnaseventuelltdärför att aven

ifrågatill dennaåterkommerhuvudtitel. JagMiljödepartementets
avsnitt 6.2.

Samproduktionsfördelar5.1

omständig-sådansamproduktionsfördelar ärFörekomst annanenav
nyttigheterfördelningochproduktionmedförakanhet att avsom

fördel-ochproduktioneneffektivsamhällsekonomisktblirinte om
marknad.påbeslutsfattandedecentraliserattillöverlåtsningen en

innebärfaktorerolika attsamproduktionsfördelarMed somavses
ikostnadertill lägreproducerastjänster kaneller orga-två envaror

två.inisation än
samtalochbegäran,mingjort påSMHIRedovisningar somsom

påtyderländer,andraivädertjänsterförföreträdaremedjag fört
SMHI:ssamproduktionsfördelar ivissaföreliggerdet typeratt av

verksamheteninfrastrukturelladenpåpekasBl.a.verksamhet. att
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förbättras institutets marknadskontakt, eftersom förståelsengenom
för samhällets behov meteorologisk, hydrologisk ochav oceanogra-
fisk information, och dänned också förmågan utfonna infra-att
strukturen på torde öka. Vidare framhållsrätt sätt, vissaatt stor-
driftsfördelar föreligger i tekniska och administrativa stöd-system
funktioner. Genom anslags-, uppdrags- och affärsverksamhetenatt
bedrivs i organisation torde också den samlade fackkompe-samma

verksamheterna bedrevs itensen större än olika organisa-vara om
tioner. Vidare torde för personalutveckling, befordrings-utrymmet
möjligheter, i samlad organisation. Enetc, störrevara en samman-
hållen anslags-, uppdrags- och affärsverksamhet också störreger en
volym på verksamheten, och dänned bättre för forskning;utrymme

kan tekniska och andra hjälpmedelt.ex. tillhandahållas iresurser en
omfattning det lättare upprätthålla höggör forsknings-attsom en
kompetens.

Samproduktionsfördelamas storlek dock svår uppskatta.är att
Beroende vilkapå antaganden kan också resultatet varieragörssom
kraftigt. SMHI bedömningen samverkangör mellant.ex. att
anslags-, uppdrags- och affärsverksamheten innebärsammantaget

anslagsbehovet 40-50 mkr lägreatt år genom bl.a.är stordrifts-per
fördelar i tekniska 15-20 mkr, andra stordriftsfördelar,system, ca

5-6 mkr, ökade FoU-bidrag 6-7 mkr, förbättradeca m.m., ca
befordrings- och utvecklingsmöjligheter, samutnyttjad fackkompe-

7-8 mkr vad skulletens falletän verksam-m.m., ca som vara om
heten bedrevs i olika organisationer. Samtidigt kom dock SMHI i
den interna strukturutredningen 1991 fram till delvisen annan
slutsats beträffande det tekniska I utredningen sadessystemet. näm-
ligen väl planerad och genomförd delning,att igörsen som sam-
band med den naturliga systemomsättningen, inte behöver medföra
bestående kostnadseffektcr för utrustning inklusive låtprogramvara,

personalkostnadema för drift och förvaltningatt ökavara antogs
imed storleksordningen % vid10 delning. Detta pekar på atten

alla uppskattningar bör med försiktighet.tas
Förekomsten samproduktionsfördelar innebär attav en upp-

delning anslags-, uppdrags- och affärsverksamheten i olikaav orga-



verksamhetinfastruktizrellhos 1995:99Egenskaper SOU86

kostnader.samhällsekonomiskatill vissanisationer upphovtorde ge
entydiga. Före-dock intesamhällsekonomiska effekternaDe är

nämligenlederverksamhetsamproduktionsfördelar ikomst enav
kostnaderhämmas. Depå marknadenkonkurrensenockså till att

affärsverksamhetenochuppdrags-lär uppstå anslags-,som om
ökadkompenserasi viss mån kommatorde därmeddelas att avupp

marknaden förprisnivå påtill sjunkandekan ledakonkurrens, som
produkter.oceanografiskahydrologiska ochmeteorologiska,
samproduktions-förfaktorer talarfinns ocksåDet attsom

institutetsmindreverksamhet kanSMHI:sfördelarna i än upp-vara
vädertjänster jageuropeiskaför andraskattning. Företrädare som

tekniskai destordriftsfördelamasamtalat med bedömer attt.ex. sy-
stordriftsfördelarenskilt land. Om dessasmå irelativtär ettstemen

kostnader förockså medborgarnasså bordebetydande t.ex.vore
affärs-USA, därbetydligt iverksamhetmeteorologisk störrevara

infrastrukturellamed denbedrivs tillsammansinteverksamheten
fallet.sannolikt intedettakapitel visarverksamheten, 3 ärmen som

administrationi SMHI:sstordriftsfördelarnaVidare knappasttorde
analysdet talaromfattning. Förbetydande t.ex. somenvara av

och fi-organisationsågutredaregjordes särskildeden översomav
nätverksamhetentillsynmyndighetsuppgiftema förnansiering avav

1993:105. El-SOUElmyndighetsutredningenpå elmarknaden,
stordrifts-administrativamenade såledesmyndighetsutredningen att

påomfattningbegränsadvid relativtuppnås redanfördelar enen
organisationochanställda,verksamhet, 30-35 att stor snarareen
överbyggnad i fonnadministrativrelativtkan behöva störresetten

rutineradministrativareception,chefer, tyngresystem, m.m.av
viljaintressenterssjälvklartSlutligen det inte attexternaär att
minskaskulleutveckling markantforskning ochfinansiera SMHI:s
pådelades fleraaffärsverksamhetenochuppdrags-anslags-, uppom

organisationer.
och medföregående stycke,ivadbakgrundMot sägssomav

be-konkurrensundanträngningtill det innebärhänsyn attatt aven
organi-iaffärsverksamhetenochdriva anslags-, uppdrags- samma

samproduktionsför-bedömningensation, jag attgör sammantaget
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delamas nettovärdc sannolikt inte oväsentligt mindreär omfatt-av
ning SMHl:s uppskattning.än

5.2 Möjligheter till konkurrensneutral
upphandling SMHI:s verksamhetav

I avsnitt framhålls5.1 SMHLs infrastmkturella verksamhet böratt
betraktas kollektiv nyttighet, den fort-samt att merpartensom en av

bör finansieras med anslag. Att måstesatt bidra till finansie-staten
ringen kollektiv nyttighet betyder dock inte produktionenattav en
också måste ske statlig myndighet. Förutsatt vissaatt omstän-av en
digheter råder kan produktionen upphandlas från bolag.även ett

Med stöd i kriterier för tjänst kan lämpa sig förnär upphand-en
ling, Statskontoret på regeringens uppdrag redovisat isom rappor-

Åtgärder för ökad konkurrensten inom den statliga sektorn
Statskontoret 1994:26, diskuteras i det följande möjligheterna att
etablera konkurrensneutral upphandling meteorologisk, hydro-av
logisk och oceanografisk infrastrukturell verksamhet. I samband
med detta redovisas också vissa för- och nackdelar med ett system
där regeringen förhandlare för upphandlautser de tjänsteratten
SMHI idag utför samhället.

Av Statskontorets framgår verksamhet kan lämparapport att en
sig för upphandling om:

det går beställaransvaret från föratt produ-ansvaret attseparera-
tjänsten,cera

det går precisera tjänsten, ochatt-

det finns existerande eller potentiell konkurrens.-

förstaDet kriteriet kan handla bedöma den risksägas attom som
den utförande organisationennär produktionsansvar.tas ett rentges

Vid upphandling det beställarens uppgiftär precisera denatten
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utkrävaskantjänst någon skall utföra. Det somannan ansvarsom
skall den be-organisationen levereraden utförande är att manav

tjänsten inte le-Om sedan den beställdagärda eller tjänsten.varan
separationEnder till önskat resultat detta beställarensär avansvar.

därför enligtbeställning från produktion börför rapportenansvaret
beställaren typiskt skall förinte ske överväganden ansvaraom som

behöver i utförandet tjänsten.t.ex. politiska bedömningar göras av
praktiska faktorer. Det börkriteriet handlarDet andra om mer

uppföljningskriterieravtal,finnas fungerande beställarkompetens,
kriterietköpa tjänsten. tredjeoch erfarenheter Detattm.m. av

blir alltför be-risken för beställarenhandlar bedöma attattom
skallkonkurrensneutral upphandlingroende utförare. För attav en

alternativ finns.realistiskakomma till stånd krävs nämligen att
infrastrukturellauppfyllt för SMHI:skriterierna idagInget ärav

Kommunikationsdepartemen-verksamhet. Visserligen kan sägas att
infrastrukturen. prak-huvuddelen Ihar beställaransvar förtet ett av

börtiken dock de uppgifter beställarenhar delstor ansvaraen av
prestationer ända-upphandling bedöma vilkaför i att ärsomen

preciseraönskade resultaten ochmålsenliga för uppnå de attatt
struktur för-innehåll till SMHI. Med dentjänstens delegerats som

förvaltnings-nämligen centralavaltningen har i Sverige det denär
be-utsträckning skall förmyndigheten SMHI i attstor ansvarasom

samhällets behovtillgodosedöma vad erfordras för att me-avsom
liknan-oceanografisk infomiation. Enteorologisk, hydrologisk och

upphand-tjänsterna iställetdelegation skulle inte kunna skede om
från eventuell konkurrent.från bolagiserat SMHI ellerlades, ett en

svårthar idag nämligenuttolkningsuppdrag den SMHIEtt ärtypav
utförande organisationensi avtal, samtidigt denregleraatt an-som

sig isig till åtagitupphandling inskränker vadefter manensvar
avtalet med beställaren.

ochbeställar-kriteriet, dvs.Att uppfylla det första att separera
dock,möjligt. förutsätterproduktionsansvaret, dock Dettatorde vara
infra-kriteriet, beställaren denför gå vidare till det andra attatt av

betydligtstrukturella verksamheten preciserar uppdraget noggranna-
behöver idag. Här-Kommunikationsdepartementetvad göraänre
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med skulle den fördelen uppnås jämfört med dagens situation att
den osäkerhet idag finns kring samhällsuppdragets innehåll ochsom
omfattning se vidare avsnitt 8.1 skulle minska. Verksamheten är
dock tekniskt komplicerad, och för kunna utforma preciseradatt en
beställning måste beställaren besitta betydande meteorologisk,en
hydrologisk och oeeanografisk kompetens. Sannolikt typav en som
endast SMHI självt besitter idag.

Att skapa sådan beställarfunktion torde dock möjligt.en vara
Den skulle kunna organiserast.ex. regeringen utseddsom en av
särskild förhandlare eller förstärkt kompetens inom Kommunika-en
tionsdepartementet. Omfattningen på arbetet svår bedöma,är att

jämfört med de idag inom Kommunika-avsättsmen resurser som
tionsdepartementet för detta ändamål torde dock betydandeen re-
sursförstärkning behöva ske. Sannolikt skulle motsvarande rationali-
sering inte kunna ske hos SMHI. varför nackdel med sådanen en
modell kostnaden för beställa tjänsternaatt skulle öka.attvore

Att utveckla fungerande beställarfunktion och lämpliga ruti-en
sannolikt viss tid, rimligentar kan det första och detner en men

andra kriteriet uppfyllas relativt kort sikt. Däremot torde det
tredje kriteriet, det skall finnas existerande elleratt potentiell kon-
kurrens, mycket svårt uppfylla. Enligt min mening detattvara är
nämligen osannolikt realistiska alternativytterst till SMHIatt som
leverantör den infrastrukturella verksamheten kommer finnasav att
inom överskådlig tid. Beställarens beroende SMHI torde därförav
bli stort.

Sammanfattningsvis menarjag det sannolikt möjligt påatt är att
relativt kort sikt bygga fungerande beställarfunktion. Enupp en
sådan modell skulle ha den fördelen uppdraget preciserades,att

samtidigt skulle sannolikt kostnaden för beställa tjänsternamen att
öka. Samtidigt också möjligheternaär etablera konkurrensneutralatt
upphandling små, eftersom SMHI för överskådlig tid torde förbli
det enda alternativ upphandlaren realistiskt kansett övervägasom

leverantör den infrastrukturella verksamheten. Ettsom av system
där SMHI:s nuvarande för uttolka vad erfordras förattansvar som

tillgodose samhälletsatt behov meteorologisk, hydrologisk ochav
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oceanografisk infonnation skulle överföras till förhandlare, elleren
motsvarande, uppgiftmed upphandla de tjänster SMHI idagatt
utför samhället skulle dämied delvis förfelas, eftersom beroendet

SMHI skulle bli stort.av

Jämförelser5.3 med liknande verksam-

heter

SMHI:s roll, statlig myndighet både för data-att som ansvara en
genererande infrastruktur och framställningför såväl icke-kom-av
mersiella kommersiella förädlade produkter, inte unik. Somärsom
underlag för mina ställningstaganden SMHI:s verksamhetsfomiom
harjag därför givit Statskontoret i uppdrag jämförandegöraatt en
studie bl.a. styrning och finansiering myndigheter delvismedav av
liknande uppgifter SMHI.som

I studien har ingått delar Statistiskaverksamheten vid Cen-av
tralbyrån SCB, Statens Lantmäteriverk CentralnämndenLMV.
för fastighetsdata CFD, Sjöfartsverket SjöV, Sveriges Geolo-
giska Undersökning SGU Naturvårdsverket SNV. Statskon-samt

redovisatsarbete har i promemorian Styming och finansie-torets
ring basdataverksamhet, jämförande studie. följandeI detav en
redovisas några Statskontorets iakttagelser.av

verksamheterna myndigheter-Inom de delar studerats ärav som
huvuduppgift överlag och grundläggandesamla lagraattnas

data. flera fall ingår dock vissa bearbetadeI framställaäven att
produkter. Samtidigt framställs i vissa fall grundläggande data inom

för avgiftsfinansierad uppdragsverksamhet. såledesDet gårramen
inte likhetstecken mellan myndighetsuppgifterbasdata ochsättaatt
respektive mellan förädlade produkter och uppdragsverksamhet.

Liksom för SMHI har i de flesta fall myndigheternas uppdrag
fonnulerats i relativt allmänna ordalag. Riksdagen har för samtliga
studerade myndigheter beslutat övergripande mål för basdata-om
verksamheten. Propositionstext och ligger tillandra förarbeten som
grund för riksdagsbeslutet detaljerade de beslutsförslagär änmer
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riksdagen ställning till. l regleringsbreven kan också riksdags-tar
besluten preciseras något. l de flesta fall dock besluten påger
denna nivå inte någon precisering i detalj.

Att statsmaktemas beslut formuleras övergripandepä ett sätt
innebär dock inte myndigheterna helt självständigt definieraratt
verksamhetens detaljinnehåll. För detta utnyttjas olika styrmeka-
nismer. Några exempel myndigheten utformar långsiktigär att en
produktionsplanering statsmakterna ställning till ochtarsom som

grunden för regeringens och riksdagens beslut LMV, SGUger
eller internationella överenskommelser definierar innehållet iatt

Överlagverksamheten SjöV, SNV, SCB. har också myndigheter-
intressenter tiden fåttmed ökade möjligheter påverka verk-attnas

samhetens innehåll. Detta kan innebära rådgivandet.ex. att organ
med intressenter knutits till myndigheten SCB,LMV, SGU, SjöV.

liknande vissamed beslutsfunktioner inrättats SNVatt ellerorgan
direkt intressentfmansiering sker LMV, SGU.att
Överlag finansieras de delar myndigheternas verksamheterav

jämförbara med SMHI:s infrastrukturellaär verksamhet heltsom
eller till delen med anslag. CFD och SjöV. avgifts-största ärsom
fmansierade, dock undantag. Emellertid förekommer in-utgör även
tressentñnansiering, dvs. intressent bidrag till produk-att etten ger
tionen för denna skall tidigareläggas ocheller fâatt en annan om-
fattning eller inriktning gäller främst LMV. någotI fall sker också
finansieringen till viss del med avgifter för datauttag eller för upp-
dragsverksamhet, i de fall dessa avgifter bidrag till denäven ettger
grundläggande produktionen och får behållas myndighetenav
gäller främst SGU.

Principerna avgiftssättningför varierar mellan de studerade myn-
digheterna. Vissa, SNV och SCB, endast betalt för uttagskost-tar
naden. I övriga fall avgifterna bidrag denutöverett uttags-ger rena
kostnaden. Kraven på bidrag denna har i vissa fall ökat. Förtypav
den myndigheten Lantmäteriverket, och CFDLMV bildarnya som

denfr.o.m. l januari har1996, riksdagen beslutattex. använ-att
dare i ökad utsträckning skall bidra till drift och utveckling in-av
formationssystemen på såväl fastighets- landskapsinfonna-som
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I

ambitionenfall harvissai attstatsmakternaAtttionsområdet. av-
i SGU-ibland,i kravockså utläsaskanstatsbudgeten attlasta som
öka.skallomfattninguppdragsverksamhetenspåfallet, ställs att

uppdrags-bedriverNaturvårdsverket,myndigheter,Alla utom
informationgrundläggandedenhjälpbl.a. medverksamhet, manav

uppdragsverksam-omfattar begreppetmed SMHIJämförtsamlar in.
Attaffärsverksamhet.ochuppdrags-bådesammanhangi dettahet

myndigheterna ärstuderadedemellanjämförelserdirektagöra
inskall räknasvadfinns förprinciperolikasvårt, eftersom som

uppdragsverksamhetenomfattandeMestuppdragsverksamheten. är
dockLMVomsättningen. ärhälftenförstårdär denSCB,vid avca

förädladesäljerutsträckningimyndigheterna störstden somav
uppdragsverksamheten.ikonkurrensvissfinnsregelIprodukter.

konkurrensförekommerdetmyndigheternastuderade attDe uppger
Ävenuppdrag.vissaåtminstoneiföretagprivata typerfrån av

konkurrenter.iblandmyndigheterandra sägs vara
uppdragstudieStatskontoretsframgår attSammanfattningsvis av
allmäntoftaSMHIuppgifter ärliknandemedmyndighetertill som

dock oftapreciserasinnehållVerksamhetensformulerade. genom
produktionsplanering,långsiktigmekanismer,andra t.ex. genom

internationellaellerrådgivande intressentorganmed hjälp genomav
finansie-förprincipernastudienvisarVidareöverenskommelser. att

myndigheternasstuderadevarierar. Deavgiftssättningochring
anslagsfinansierade.huvudsakiverksamheterinfrastrukturella är

intressentmedelmedfinansiering samtdockförekommerDet även
uppdragsverksamhet.ochfrån datauttagavgiftermed

Deavseenden.i vissaovanligt stu-SMHIvisarStudien äratt
sigpåkravtydligainte attharmyndigheternaderade t.ex. samma

finansieraskallutsträckningi ökadaffärsverksamhetelleruppdrags-
kanriktningi dennatendenservissalåtinfrastrukturen, attvara

myndig-ingenbedriverVidaremyndigheter.någrafrån avnoteras
medelleromfattningliknandeverksamhetkommersiellheterna av

SMHI.affärsmässighet somsamma
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jag enligtfrågorsärskildavissabehandlashär kapitletdetI som
frågornaharredogörelsenframgårSomskall belysa.direktiven av

verksamhetsform.SMI-llzsställningstagandenförrelevansolika om
avsnittförsvaret. li civilaroll detSMHI:savsnittI 6.1 prövas

hurförredogörsavsnitt 6.3miljöansvar. ISMHI:sdiskuteras6.2
bak-verksamhetsformeri olikatillgodosestill datatillgången mot
möj-diskuterasavsnittregler. 6.4upphovsrättsliga lbl.a.grund av

område.SMHI:ssamverkan inomnordiskökadligheter till

civila försvaretroll i detSMHI:s6.1

beredskaps-1993:242 SMHIberedskapsförordningenEnligt är
ansvarsprincipen,s.k.på denFörordningen byggermyndighet. som

behållafred skallverksamhet ifördeninnebär att enansvararsom
förordningenimyndigheterkrig. Deunder somansvaret angessom

förbetydelseharsådanadärförberedskapsmyndigheter storär som
höjd be-underskall fortsättaverksamhetochtotalförsvaret vars

föri fred planeraskall bl.a.Beredskapsmyndigheter attredskap.
och vidtaberedskaphöjdkrigsorganisation undertillövergåkunna

beredskapen.för denövriga åtgärder egna
funktioner,i antalsamhälletdelarBeredskapsförordningen ett

för total-särskild betydelsei krigsamhällssektorerdvs. är avsom
myndighetfunktionsansvarigfinnsfunktionvarjeförsvaret. För en

funktionsindel-ochfunktionermednivå. Syftetpå centralutsedd
fred ochiberedskapsförberedelsemaförfördelaning är ansvaretatt

på nivån underoch krigsfarakrigunderverksamhetenför rege-
harsådanamyndigheterfunktionsansvarigaringen. Till utses som
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fleraberörfunktioneninomsamordningsansvarfredstidaett som
funktionsansvarigtilldärför inteSMHI kanmyndigheter. utses

myndighet.
verksamhetsinfortsättaskall SMHIberedskapsmyndighetSom

hydro-meteorologisk,skall lämnaberedskap. SMHIhöjdunder
funktionerantaltillinfonnationoceanografisklogisk och ett stort

verk-fredstidaSMHI:sAlltotalförsvaret.myndigheter inomoch
huvud-detberedskap,höjdinte efterdock ärsamhet fortsätter utan

bedrivas.alltjämt skallrealtidsproduktionefterfrågadsakligen som
minskar kraftigtellerupphör ärpå verksamheterExempel som

administration.ochutredningarFoU,
ÖCBÖverstyrelsen utreddecivil beredskapförPå begäran av

vidproduktioninstitutetsbehovdet civila försvaretsSMHI 1992 av
från SMHIinformationtillmätsutredningenEnligthöjd beredskap.

drivandeföranleddakatastroferberedskap förvidbetydelsestor av
fartygsolyckorkemiska utsläpp,ochradioaktiva- samtgasmoln från

information vid höjd be-SMHI:sbehovStörstutsläpp till havs. av
avsnittframgåttSommilitära försvaret.detredskap har dock av

och isamordnat,produktionssystemockså SMHI:s2.8.1 näraär
väder-förFörsvarsmaktensmedintegrerat,viktiga delar system

delarstarkt beroendeberedskapundertjänst, vilket är att storaav
underhålls.drivs ochproduktionssystemSMHI:sav

SMHItidunderaktualiseratsEn fråga är att ansersenaresom
uppfylla de kravfullt kunnaförsig behöva ökade att utresurser

kostnaderna fördärförberedskapsförordningen. Delsställs i attsom
vissa investeringardärförDelsberedskapsplanering ökat. att anses

produk-fredstidasäkerhetsnivån i dethöjabehöva förgöras att
vissabl.a. dubbleringInvesteringarna, system,tionssystemet. av

mindreanskaffningskyddat lägeutrustning iplacering samt avav
mkrkosta 5beräknaskommunikationssystem,sårbara samt ge upp-

mkr.driftskostnad påårlig 2hov till en
inte hörsammathittillsharKommunikationsdepartementet

har därmed inteSMHIökadeönskemål ansettSMHI:s resurser.om
till-ändå kunnainvesteringarna. Förgenomförasig ha råd attatt

hänvisatiställetkrav har institutetberedskapsförordningensgodose
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till planeringsförutsättningama inom totalförsvaretatt utrymmeger
Återtagningför s.k. återtagning brister i försvarsfömiåga. inne-av

bär myndighet, statsmakterna så finneratt lämpligt, inte be-en om
höver ha full beredskapsfönnåga i fredstid. krigssituationEn för-

föregås långsamväntas upptrappning och myndigheten kanav en
därför få år på sig ställa verksamhetenett till bered-att om
skapsläge. SMHI har också framhållit säkerheten i produktions-att

ändå ökar OBSsystemet 2000, inär drift.system, tasnya som
SMHI skulle teoretiskt kunna få bidrag till beredskaps-sett

investeringar från den s.k. ekonomiska planeringsramen för det
ÖCB. ÖCBcivila försvaret, fördelning föreslås förvars av ansvarar

frågor ledning och samordning verksamhet inom totalför-om av
civila del och skall bl.a., i samråd med övriga funktions-svarets

ansvariga myndigheter, i den årliga s.k. programplanen föreslå in-
riktning och utveckling det civila försvaret under de kommandeav
fem åren. I detta ingårarbete således också föreslå fördelningatt

den ekonomiska planeringsramen. Inriktningen programplanav av
och planeringsram rådande totalförsvarsbeslut, vilka fattasstyrs av

riksdagen femte år, 1992, och regeringensvart senastav av opera-
tiva anvisningar. Planeringsramen omfattar knappt 3300 mkr för
artonmånadersperioden 199596.

Planeringsramen räcker dock inte till alla civila beredskapsinve-
steringar. Vissa funktioner inom det civila försvaret i gällandeanses
planeringsförutsättningar vitala för landets fönnåga motståattvara

och prioriteras dettaväpnat skäl. dagslägetett I detärangrepp, av
endast 10 20 funktioner får medel från SMHI:sca av som ramen.
verksamhet bedöms inte vital för landets fönnåga motståattvara

ÖCBoch iett väpnat programplanen för årenävenangrepp, om
199596-19992000 tillstyrkte de SMHI förordade investe-att av

ÖCBringarna bör genomföras, så menade kostnaderna skall be-att
stridas utanför planeringsramen. Med nuvarande prioriteringar tycks
därför SMHI:s finansieringsproblem endast kunna åtgärdas genom

Kommunikationsdepartementet sitt beslutatt och skjuteromprövar
till ytterligare anslagsmedel eller SMHI intemt omprioriteraratt an-
vändningen ramanslaget.av
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SMHIbehovet deförtalardock skälfinnsDet att av avsom
kommerframgåttså Sominteinvesteringarnaförordade är stort.

SMHIändå ökaproduktionssystemetsäkerheten i attatt genom av
verk-villkoren förVidare tordemoderniserarskälandra systemet.

totalför-januari 1997,sannolikt lsamheten förändras nästanär,
gälla.börjarplaneringsförutsättningar,och därmedsvarsbeslut, nya

närvarande. En-pågår förtotalförsvarsbeslutetinför detArbetet nya
ÖCB på placerasannolikt kravenfrån kommerligt uppgift ut-att

gälleridagtolvmånadersgränsoch denrustning i skyddat läge som
planeringsförutsättningama.dened iåtertagningför att tonas nya

fmansieringspro-investeringsbehovet och dettycksSammantaget
Min bedöm-betydelse.mindreuppleverSMHIblem vara avsom

civila försvaretSMHI:s roll i detsammanfattningsvisning attär
finansiering.inriktning ellervad gällervarkenändras,behöver

verksamhetsformför fråganbetydelseBercdskapsrollcns om

ÖCB total-förkonsekvensernauppdrag belystregeringenshar
privatisering bl.a.ochbolagiseringcivila del stat-försvarets avav

Bolagisering, priva-iredovisatsmyndigheter, vilketliga rapporten
ÖCB,från 1993. Rappor-slutrapportberedskaptisering och civil -

inte förhindrarfonnelltberedskapsansvarSMHI:svisar settattten
affärsverk skulleombildning tillverksamhetsfonn. Enbyteett av

bolagisering skulle däremotkonsekvenser. Ennågrafåknappast
förändringar.vissakräva

enligtskyldighetenbolagiseras upphörmyndighetstatligNär en
verksamhetenberedskapsförordning fortsättaochinstruktion att

beredskapsmyndighet kanUppgiftenkrig.under kris och att vara
månmyndighet i denöverföras tillfårbehållasinte utan annanen

myndighetbolagiseradnödvändig upprätthålla. En ärden attanses
reglerenligt detotalförsvaretmedverka iskyldigdock att som

och tillkrig,Skyldighetema underenskilda företag.gäller för stor
tidigare.mindreintedärmedkrigsfara, ändel vid nämnvärtäräven

ochregeringenförbeslutsvägamabolagisering innebärEn att
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och möjligen kompliceras.beredskapsmyndigheter förändras,andra
ÖCBdock enligt i första hand vid privati-gällerDet ensenare

inte stymiöjlighetemasering, så bolaget behöverlänge ägs statenav
säkerställa inflytandepraktiken försämras. Föri att statens anser

ÖCB beredskapsuppgifter preciseras i meddock bör avtalatt en
bolagiseras. avtalet bör också någonmyndighet I anges omsom

beredskaps-ersättning skall utgå till företaget för det utföratt
ÖCB det i bolagsordningen böruppgiftema. Vidare attanser

beredskapsuppgifter.skrivas företaget har vissaatt
SMHI:s beredskapsrollSammanfattningsvis visar attrapporten

verksamhetsfonn. Enligt minförhindra byteinte behöver ett av
faktum bolagiserat SMHIkan dock eventuellt detmening att ett

handha uppgiften beredskaps-skulle kunnainte längre att vara
för regeringen möjligen skulle blimyndighet, och beslutsvägamaatt

olämpligt överlåta bered-komplicerade, tala för det attatt voremer
till bolag.skapsuppgiftema ett

miljöansvarSMHI:s6.2

producera varningar och all-sin grundläggande uppgift,Genom att
värdeSMHI kompetensutvecklar ärmänna som avprognoser, en

också sedandetta spelar institutetför miljösektom. Till följd av
svenska miljövårdsarbetet. Bl.a. denlänge roll inom det är me-en

oceanografiska informationochteorologiska, hydrologiska som
förändringar och effekterSMHI producerar väsentlig för att status,

Sommiljön skall kunna beskrivas på riktigtåtgärder i sätt.ettav
fastställt SMHI skallframgått kapitel har också regeringen2 attav

i miljöarbetet.vara en resurs
mkr 9394. detta stodmiljöarbete knappt 35 AvSMHI:s omsatte

mkr finansieradesaffärsområde Samhälle för 13,7 mkr, 8,7varav
finansierade insamlingSMHI:s ramanslag. Anslagsmedleninom av

SMHI:soceanografiska verksamhet vidvissa data samt oceanogra-
miljöarbetet utfördeslaboratorium. Resterande delfiska avav

Miljö-Energi.affärsområde
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remissinstansSMHISamhälle fungeraraffärsområdeInom som
påanslag ellerfrågor,miljöanknutnaexpertmyndighet ioch eget

viktigasteNaturvårdsverket denmyndigheter.andra äruppdrag av
Naturvårdsverket harMedmiljötjänster.SMHI:savnämaren av

bl.a.samverkansavtal,tecknatjuli 1994fr.0.m. denSMHI l ett som
infra-mkr tillmed 2,2årligen bidrarNaturvårdsverketinnebär att

förförfogandeställs tillSMHI:s datastrukturen attmot m.m.
exempelvisförockså SMHINaturvårdsverket anlitarmiljöarbete.

medöverenskommelsenomfattar9495mätuppdrag. Undervissa
kom-användare SMHI:sAndramkr.totalt 4,5Naturvårdsverket av

miljövårdsförbund, kommuner,länsstyrelser,och data ärpetens
Fiskeriverket,myndigheteruniversitetforskare vid t.ex.samt som

m.fl.Strålskyddsinstitutet, SGUKustbevakningen,
luft-miljöområdet främstaffärsverksamhet inomSMHI:s rör

simuleringföregenutvecklademiljön. Bl.a. säljs programsystem
Affärs-föroreningar.spridningochutsläppoch presentation avav

tillanknytningmedockså miljöfrågorverksamheten omfattar
tjänstererbjuder bl.a.Institutetoceanograñ.hydrologi och som

föränd-och studerarförhållandenaktuellabeskriverinnebär att man
spridningbeträffandeströmning,ochflöderingar t.ex.vattensav

kustområden.i hav ochutsläppav
miljöansvarföreslå hur SMHI:sskall jagdirektivEnligt mina

förvaltnings-centralSMHIbetonasDärvid börbör utformas. äratt
oceanografiskahydrologiska ochmeteorologiska,förmyndighet

SMHImin mening börmiljömyndighet. Enligtoch intefrågor, en
ini-påinstituteti betydelsenmiljöansvar,inte ha egetdärför attett

miljövårdsintressen.motiverasuppgifterskall utföratiativ avsom
beslutat,aktemaprecisSMHI bör istället, statsm resursvara ensom

miljö-kanaktörkompetentmiljöarbetet, dvs.i avropas avsomen
finner lämp-såaktörer dessaprivatamyndigheter ochansvariga om

ligt.
sannoliktför dettaUtgångspunkten synsätt är att statens resurser

miljöinsatservilkabedömauppgiftenanvänds effektivast attom
börstatliga bästhurprioriteraväsentliga ochär att an-resursersom

idvs.myndigheterna,miljöansvarigatill devändas fullo utförs av
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första hand Naturvårdsverket. Enligt min mening bör således inte
SMHI bedriva miljöarbete på anslag. l den mån SMHI:seget ram-
anslag används för miljöarbete bör dessa medel istället överföras
till Miljödepartementets huvudtitel.

SMHI dock samverkansavtalet med Naturvårdsverketattuppger
har förändrat förutsättningarna för institutets miljöarbete och att
myndigheterna har kommit de delar SMHI:söverens attom av
miljöarbete budgetåret 199394 finansierades inom institutetssom
ramanslag dvs. insamling vissa oceanografiska data verk-samtav
samhet vid SMHI:s oceanograñska laboratorium inte längre bör
benämnas miljöarbete istället betraktas del denutan som en av me-
teorologiska, hydrologiska och oceanografiska infrastrukturen.

Utredningen har inte haft tillgång till underlag gjort detsom
möjligt ställning till huruvida dessa data verkligenatt denta är av

de bör inräknas i den meteorologiska, hydrologiskaarten att och
oceanografiska infrastrukturen. Min bedömning dockär att om
denna datainsamling i första hand betingas miljöintressen, ochav
alltså ingår i den ovannämnda infrastrukturen, så bör verk-
samheten finansieras miljösektom, och inte med anslag tillav
SMHI. Om så fallet bör motsvarande medel förasär frånöver
SMHI:s anslag till Miljödepartementets huvudtitel. SMHI bör ges
i uppdrag fram underlag möjliggör för berörda depar-att ta ett som

ställning i denna fråga.tement att ta
I sak förefaller SMHI:s verksamhet inom miljöområdetannars

ha inriktning. Enligt min mening kanrätt nedanstående skrivningar
användas för beskriva inriktningen arbetet, och för därmedatt att
också precisera SMHIvad skall kunna erbjuda miljösektom:

SMHI har till uppgift bevaka, beskriva och prognosticeraatt
meteorologiska, hydrologiska och oceanograñska tillstånd och
samband. Därvid bidrar SMHI till skapa bättre besluts-att
underlag andra. Inom miljöområdet innebär detta:

SMHI:s mätning, behandling mätdata och modelleringatt av-
för samla kunskap i främst fysikaliska och i vissatt ut-



Särskilda frågor100 SOU 1995:99

bidrag till samhällets försträckning kemiska tennerger organ
miljöinsatser,miljöövervakning och

sambandforskning bidrar till ökad kunskapSMHl:satt om-
miljökonse-klimatutveckling ochfysikaliska processer,om

miljöforskningen,svenskakvenser del den samtsom en av

olikarådgivningutredningar ochSMHIatt genom-
fysiskunderlag föranvändare och kundermyndigheter, ger

för-internationellamiljöutredningar, lagstiftning,planering,
bcslut.handlingar och andra

nyttjande-ägande- ochUpphovs-,6.3

datatillgångpårättsliga aspekter

tillgodosestillgången till datahär avsnittet redogörjag för hurdetI
reglernuvarandeolika verksamhetsfonner bakgrundi mot omav

i säkerställaupphovsrätt och nyttjanderätt syfteäganderätt, att sam-
sammanhangtill data i dettaintressen. Med tillgånghällets avses

förfogardel de data SMHIbåde andra möjligheter att ta avorgans
från andra.och SMHl:s möjligheter del dataöver att ta av

ägande-,hur begreppenInledningsvis bör något nämnas om
Äganderättenförhåller sig till varandra.upphovs- och nyttjanderätt

saksjälvständigt förfogai princip heltinnebär överrätt att enen
särskilt undantagnai hänseenden intealla ärägerman somsom

så-Genom äganderättlag, avtal eller sedvanerätt. utstängsgenom
sådan s.k.bruka egendom. Enledes andras möjligheter ägarensatt

vissaavtal.nyttjanderätt kan dock överlåta Iägaren t.ex. genom
otillräckligtsituationer skydd. Det kanäganderätten t.ex.ettger

musikstycken, litterära verkotillbörligt utnyttjandehandla om av
sådana situationer kompletteras äganderätteneller datorprogram. I

författare, kompositö-upphovsrätten. Upphovsrätten innebär attav
tillåta ellerhar tidsbegränsadoch andra upphovsmän rätt attenrer

verk och prestationer.förbjuda vissa utnyttjande derastyper av av
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Genom upphovsrätt inskränks andras nyttjanderätt till verk ellerett
prestation upphovsmannen i vissa avseenden kan för-atten genom

bjuda andra utnyttja verket ifråga sitt medgivande. Upp-att utan
hovsrätten det väsentliga begreppet i det här sammanhanget, och.är
i den fortsatta framställningen detägnas mest utrymme.

En förutsättning för alster skall omfattas denatt ett av upp-
hovsrättsliga lagstiftningen det betrakta verk,är äratt att ettsom
dvs. det resultatet andligt skapande verksamhet ochäratt av en
uppnår s.k. verkshöjd. För exempelvis databas skall uppnåatt en
verkshöjd måste den resultatet samlande, ordnande ochvara av en
strukturerande verksamhet sådan höjd förutsättningen förattav en
skydd uppfyllt. Det allmänt verkshöjden ligger tämligenär attanses
lågt, intedvs. någon hög grad originalitet behöver finnas föratt av

skydd skall föreligga.att
Upphovsrättslagen 1960:729 innehåller också regler s.k.om

närstående rättigheter, rättigheterdvs. står upphovsrätten nära.som
Till dessa räknas det s.k. katalogskyddet, vilket innebär kata-att en
log, tabell, eller sådant arbete i vilket antalannat ett storten upp-
gifter har fårsammanställts, inte kopieras framställarensutan sam-
tycke förrän tio år förflutit från det år då arbetet Genomut.gavs
katalogskyddet kan immaterialrättsligt skydd fås för databaserett

inte uppfyller förutsättningarna för verkshöjd.som
Redan idag, myndighet, har SMHI relativt goda möjlighetersom
hävda upphovsrätt till resultatet sin verksamhet på grundatt av av

de speciella reglerna i upphovsrättslagen upphovsrätten tillom
myndigheters handlingar. Bl.a. i allmänhet bearbetaderepresenterar
eller förädlade data, i fonn kartor och liknande, sådan gradav en

kreativitet de verk i upphovsrättslagensatt är attav anse som
mening, varigenom de således upphovsrättsrättsligt skyddade.är

upphovsrättFull gäller vidare materialet resultatär ett veten-om av
skaplig forskning eller hävdasdet kan SMHI sin för-attom genom

tillhandahåller exemplar i sin affärsverksamhet. Begreppet af-sorg
färsverksamhet omfattar här inte bara de fall då avsikten är göraatt

vinst också fall där det meningen i få kost-ärutan att stort setten
nadstäckning. Hela myndigheten behöver inte heller affärs-vara
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avdelning driver sådanexempelvisräcker meddrivande, det att en
försäljningsverksamhet.publikations- och

konven-internationellasig till olikaanslutitGenom Sverigeatt
landet skallinomområde så gällerpå dettationer att ge upp-

upphovsrättslagensvenskaenligt denhovsrättsligt skydd även
konventioner. Dettaanslutna till dessaverk från andra ärstater som

ochinhämtar,SMHIockså verk och datasåledesinnebär att som
svenska upphovs-omfattas deni utlandet,har sitt avursprungsom

rättsliga lagstiftningen.
upphovsrättslagensverk iräknadock interådataRena är att som

kata-omfattassamlingar rådatamening. kanDäremot större avav
verk iförreglerfall gällerlogskyddet. sådanaI upp-somsamma

dockrådatasamlingar omfattasUtländskamening.hovsrättslagens
tillstånd. Detalltså användasoch fårkatalogskyddetinte utanav

direktiv detantagitnyligenpåpekas EU rätts-skall dock ettatt om
rättsläget be-ändravilket kan kommadatabaser,liga skyddet för att

unionen.inområdatasamlingar medförträffande skyddet ursprung
hävda upphovsrättutsträckning kanioch med SMHII storatt

där-så minskarsin verksamhet,till resultatetkatalogskyddeller av
in-data ochinstitutetsandra utnyttjamöjligheten förmed att

dockgällermyndigheter,för allaSMHI,formation. För som
till-måsteinstitutetvilket innebäroffentlighetsprincipen, att
intefårönskar. Dettahandling till den såhandahålla allmän somen

in-tryckfrihetsrättsligaskydda dessaupphovsrätten hindra. För att
§ intagen,regel 26bsärskildi upphovsrättslagenfinnstressen en

tillhandahållashandling alltid skallallmänföreskriver att ensom
dock endastRegelntryckfrihetsförordningen.enligt rättengaranterar

också harinnebär alltså inteoch denfå handlingen, attatt ut man
verksamhet.kommersiellmaterial föranvända detta t.ex.rätt att

sinkunna bedrivamåste SMHI förtidigare såSom påpekats att
allt från inter-framförfrån andraverksamhet inhämta data organ,

vädertjänster, EUMETSATländersandranationella t.ex.organ som
och därmedmyndighet,egenskapoch ECMWF. I representantav

problemnågra förinnebär detta idag intesåför svenskaden staten,
internationellaaktör i detväl etableradInstitutetSMHI. är sam-en
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arbetet, och både levererar och data enligt de reglertar emot som
föreskrivs i det internationella samarbetet.

En förändring SMHI:s verksamhctsforin torde inte medföraav
några betydande förändringar beträffande tillgången till data, varken
vad gäller andra möjligheter del SMHI:s insamladeatt taorgans av
data eller SMHI:s möjligheter del data från andra.att ta av

En ombildning till affärsverk innebär sannolikt inga förändringar
beträffande andra möjligheter nyttja data och infomiationattorgans

SMHI producerat, eftersom verket skulle kunna hävdasom upp-
hovsrätt och katalogskydd i utsträckning institutet kansamma som
idag. Vid bolagisering kan däremot vissa förändringar förutses.en
Bolaget, och inte fallet vid myndighetstaten är eller af-ettsom en
färsverk, blir självt till sina skapadeägare produkter och kan hävda
upphovsrätt till vissa alster inte skyddade idag. Genomärsom att
SMHI redan idag kan hävda upphovsrätt eller katalogskydd till en

del sina produkterstor torde dock inte i detta avseende andraav
svenska nyttjanderätt påverkas i nämnvärd utsträckning.organs
Däremot skulle bolag sannolikt sådana priserett infomia-sätta
tionen vissa eventuellt skulle tvingasatt avnämare frånavstå att ut-
nyttja bolagets tjänster. Vidare gäller inte längre tryckfrihetsför-
ordningens regler allmänna handlingars offentlighet efter bo-om en
lagisering, varför möjligheterna få allmän handling medatt ut en
stöd offentlighetsprincipen försvinner.av

SMHI:s möjligheter få tillgång till data från andra, i förstaatt
hand internationella, torde heller inte försämras vidorgan en om-
bildning till affärsverk eller bolag. Enligt uppgifter från WMO har

inte vädertjänsts verksamhetsfomit.ex. i sig betydelse fören ett en-
skilt lands möjligheter delta i det internationella datautbytet,att

detta påverkas i första handutan hur vädertjänsten ifrågaav agerar
i samarbetet. Att förändrad verksamhetsfonn inte behöver betydaen
problem i detta avseende visar också det faktum denatt nya zee-
ländska vädertjänsten, bolagiserats, fortfarande fungerarsom som

fullvärdig aktör i det internationella samarbetet. Om såledesen ett
bolagiserat SMHI statsmakterna åläggs fortsättningsvisävenattav
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såinternationella samarbetetienligt linje dethandla nuvarande
förändringar ske.torde inga

få till-möjligheternaSammanfattningsvis kan konstateras attatt
nyttjanderättsligaochupphovs-utifrån ägande-,gång till data,

verksamhets-vilkenpåverkasinte på avgörandeaspekter, sättett av
torde inteSituationen för andraSMHI.väljs förform organsom

redanSMHIverksamhetsfonn, eftersomvidförändras byteett av
ellerskyddupphovsrättsligtlångtgåendemyndighet kan hävdasom

producerar.institutetinformationtill data ochkatalogskydd som
andra, främstfråndel datamöjligheterSMHI:shellerInte att ta av

änd-verksamhetsformenminskabehöverinternationella, omorgan
på huravseende berori dettamöjligheterinstitutetseftersomras,

verksamhetsfonnen i sig.påänagerar snarareman

nordisktill ökadMöjligheter6.4 ams -

verkan

samverkan inomnordiskingårmitt uppdragl övervägaatt om
minskaskankostnaderna förleda tillområde kanSMHI:s statenatt

affärsverk-ochgäller uppdrags-konkurrensfönnågan detoch när
har klaraökad samverkanfinnerförbättras. Om jagsamheten att

regeringenföreslåjag enligt direktivenfördelar bör över-att uppta
nordiska detta.med övrigaläggningar stater om

givit Statskon-harjagställningstagandenunderlag för minaSom
samarbete.förutsättningarna för ökati uppdrag studeraatttoret

Möjlig-promemorianredovisats isynpunkter,Statskontorets som
byggerområde,inom SMHI:snordisk samverkanheter till ökad

oceanograñskahydrologiska ochmeteorologiska,på intervjuer med
nio in-Finland, totaltDanmark ochSverige,myndigheter i Norge,

utgångspunkt harpromemoriaMed Statskontoretsstitutioner. som
samverkan mednordiskför ökaddiskuterat förutsättningarnajag

i olika länderna.ansvariga deföreträdare för departement
utvecklat inom allaidag välsamarbetet redannordiskaDet är

Somförekommer.Olika samarbeteSMHI:s discipliner. typer av
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framgått kapitel kan3 det handla regelbundna, in-t.ex.av om
formella mellan institutens chefer förmöten erfarenhetsutbyte, in-
formation och samordning NMD, CHIN, bilateralt eller multilate-
ralt FoU-arbete t.ex. HlRLAM och utvecklingen NORDRADav
eller bilateral eller multilateral operativ samverkan t.ex. driften av
NORDRAD. Erfarenheterna nordiskt samarbete ocksåär över-av
lag goda. Samtliga de nordiska myndigheter Statskontoret intervjuat
framhåller betydelsen de informella nätverk och kontakter påav
olika nivåer i organisationerna byggts under åren ochsom upp som
kännetecknas hög grad flexibilitet. Motsvarande synpunk-av en av

har framförts vid samtalen med företrädare förter departementen.
Av Statskontorets promemoria framgår ökad nordiskatt samver-

kan torde kunna leda till minskade kostnader i vissa avseenden. Be-
sparingama bli integrerat samarbetet blir,antas större alltmer
från ökad samordning mellan fristående nordiska myndigheter till

regelrätt fusion diskuteras i promemorian. Att uppskatta värdeten
de potentiella vinsterna dock svårt, vilket bl.a. visasärav attav

Statskontoret inte kvantifierar effekterna ökad nordiskav samver-
kan. Bland de fördelar Statskontoret kantar nämnas stor-som upp
driftsfördelar, kunna uppnåssägs saminvesteringart.ex.som genom
i observationsnät eller datorer, drift och underhållgemensam av sy-

utbildning och FoUstemen, ökad specialiseringsamtgemensam
och arbetsdelning. Vidare ökad samverkan inom affärsverk-sägs att
samheten skulle kunna bättre möjligheter konkurrera på denattge
kommersiella marknaden. Statskontoret också ökad koor-attmenar
dination skulle kunna öka genomslaget för de nordiska ländernas
ståndpunkter i internationella organ.

Av både Statskontorets promemoria och mina samtal med depar-
tementsforeträdare framgår emellertid det finns betydande hinderatt

ökad nordisk samverkan. hängerDessamot mycket medsamman
de strukturella skillnaderna mellan länderna.stora Som framgått av
kapitel 3 Sverige haär samlat meteorologi,t.ex. ensamt attom
hydrologi och oceanograf: i l övriga länder finns discipli-ett organ.

i olika institut, ibland fler disciplin. nordiskaDeän ettnema per
instituten inom disciplin har också ofta olika inriktning.samma
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variation, SMHI:sÄven kommersialisering finnsvad gäller stor
övrigaomfattandebetydligtsåledes änaffärsverksamhet är nor-mer

med-Danmark och Norge,bådehar ârVidarediska instituts. som
vädertjänsten.militäraochciviladenintegrerati NATO,lemmar

institu-isamverkanpåskillnadertyder dessaSammantaget att mer
tillfåtidsödandeochbåde dyrtblitordeformer at1tionaliserade

organisation.skapasyftetsynnerhetstånd, i är att gemensamenom
ökadfördelarnatalar förskälocksåfinnsDet att sam-avsom

förnuvarande formeromfattning ochmindrekanverkan attavvara
ökaomfattning börmån samarbetetsdentillräckliga. Isamarbete är

departementsföreträdar-ochmyndighets-intervjuadedet.ex.menar
politiskainstitutsnivå. Någrainitieras pådetta böröverlag attna

behö-inteförändringarinstitutionellatill sägssyftarinitiativ som
perspekti-nordiskaintervjuade detdefleraVidare attavmenarvas.

i dagslägetorationelltdetBl.a.för attsägs attsnävt.ärvet vore
arbetsdelningochspecialiseringökaduppnåsökakraftägna att

diskuterarsamtidigtvädertjänsternaeuropeiskadeNordeninom när
Fleraavsnitt 3.1.1.nivå seeuropeiskpåförändringarmotsvarande
sökassamverkan bäst börkommersiellocksåinstitut attmenar

Norden.utanför
samtalminapromemoria ochStatskontoretsvisarSammantaget

de fördelarländernai de olikadepartementsföreträdaremed att som
nuvarandemedtillgodosesbör kunnasamarbetenordisktmedfinns

bådeocksåsamverkanökadVinsterna ärsamverkansformer. av
samverkan inordiskuppskatta. Hindrensvåraosäkra och motatt

bedömningMinbetydande.ocksåfonnerinstitutionaliserade ärmer
klarasådanainte hardensamverkanökaddärför typenär att av

överläggningarregeringenförskäldet finnsfördelar att upptaatt
saken.nordiskaövrigamed stater om

verksimhets-förändringdirektiv skallutredningensEnligt aven
rekommendationervilkagenomföraskunnaformen oavsett som
Avslutningsvis där-samverkan. börnordiskangående ökadlämnas

mina santal i deochpromemoriabåde Statskontoretsför sågas att
sannolikt saknar be-verksamhetsfonnenvisarländernanordiska att

samarbete.nordisktideltamöjligheterför SMHI:stydelse att
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7 F Örvaltningspolitiska utvecklings-
tendenser

Som bakgrund till mina överväganden SMHI:s verksamhets-om
form olika förvaltningspolitiskaär utvecklingstendenser in-stortav

I det här kapitlettresse. redovisas därför uttalanden stats-som
makterna under år gjort i vilka former statlig verksamhetsenare om
bör bedrivas 7.1, konkurrensregler kan ha betydelse försom ut-
redningen 7.2, vissa utvecklingstendensersamt avseende principer
för tillhandahållande offentlig infomiation 73. Inför den analysav

följer i kapitel beskrivsnästa också egenskapersom hos de verk-
samhetsfonner jag bedömer aktuellaär 7.4.som övervägaatt

7.1 Synen på verksamhetsformer

I utredningen prövas krav på SMHIstatens bäst kan uppnåsom
inom för dagens myndighetsfonn eller hela ellerramen delarom av
verksamheten bör bli affärsverk eller bolag. I praktiken har under

följd år renodlingen dessa verksamhetsformeren försvagats.av av
I synnerhet har myndigheter och affärsverk i vissa fall givits förut-
sättningar typiskt bör gälla för aktiebolag, i första handsom att
eftersträva lönsamhet i delar sin verksamhet. Syftet med för-av
ändringarna har varit dels begränsa kostnader,att dels främ-statens

förändringsbenägenhet och effektivitet. Särskilt uttalad har denna
tendens varit de tio åren svårigheternasenaste få kontrollattp.g.a.

statsfmansema.över
Under 90-talet har alltmer uppmärksammats negativa bieffek-att
kan uppstå författningsregleradter verksamhet bedrivs till-om
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bieffektersådanaExempel pä äraffärsverksamhet.medsammans
myndig-uppgift,myndighetsuppstå attoklarheter kan enatt enom

ellerbefogenheter,utanför sinarisktagande attpå sigkanhet enta
konkurrensen.snedvridamarknad kanpåmyndighets närvaro en

tillbakaärfleradärför sedanpågårområdetstatligadetInom en
Bl.a. harverksamhetsfomiema. attrenodla sagtssträvan attmot

avveck-kanregii offentligbedrivasbehöverinteverksamhet som
avskil-börkonkurrensförkanverksamhet utsättasochlas att som

fonn.bedrivas iochmyndighetsutövningfrånjas annanren
politisk färg. DenolikaregeringardrivitsRenodling har avav

budgetpro-årsuttalade i 1991regeringensocialdemokratiskaförra
konkurrensutsatt32bill9909l:l00,prop.position att rcns

bolags-myndighetsform,ibedrivas attinte bör utanverksamhet
Regeringenverksamhet.sådanföristället börformen övervägas

böralltidöverväganden prövassådanavidockså detsade omatt
regi.i statligbedrivasverksamheten bör

tydlighadetillträdde 1991regering stra-borgerligaDen ensom
myndig-konkurrensutsattprivatiseraochbolagiserabådetegi att

l99l92:l00,prop.1992budgetpropositionenhetsverksamhet. l
verksamhetstyrningeninnanbl.a.sades40-41bill, att av ens

statligverksamhetenalltid ärskall detläggs fast prövas an-enom
förtillämpasbörmyndighetsfomxensadesVidaregelägenhet. att
börinteverksamhetkonkurrensutsattverksamhet,statlig attsamt
ochdet,förskäl talarsärskildaingamyndighetsfonn,ibedrivas om

Även ansågregeringenborgerligadennomialfalleti staten.av
börbedrivaseventuellt böraffärsverksamhet statenfalli de avatt

bolagsfonn.ske idet
l99l92undergjorde RRV över-regeringenuppdragPå enav

förvaltningsmyndighetema.verksamhet hoskonkurrensutsattsyn av
förvaltnings-hosaffärsverksamhetKonkurrensutsattl rapporten

bedömaföranalysmodellRRVpresenterademyndiglietcma atten
bedriva i bolags-lämpligaffärsverksamhetmyndighets attärnär en

regeringenredovisadeanalysmodellRRV:sbakgrundMotfonn. av
föl-92-93bil.l,199293: 100,budgetproposition prop.i års1993 s
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jande kriteriergenerella för affärsverksamhet kan bedömasnär en
aktuell för ombildning till aktiebolag:vara

verksamheten betydande omfattning,är av-
verksamheten inte primärt politiska uppgifter och mål,styrs av-
verksamheten bedrivs fungerandeunder konkurrensvillkor,-
verksamheten har kommersiella förutsättningar och oberoendeär-

direkta anslagsmedel,av
verksamheten innebär ingen myndighetsutövning.-

RRV sade dock i sin uppdragsverksamhet har sårapport att en som
stark koppling till eventuell anslagsverksamhet det olämpligtäratt

avskilja den inte bör bolagiseras. Regeringen menade i proposi-att
tionen verksamhet bolagiserats i nomialfallet också böratt en som
privatiseras, bolag kunnabör kvarstå i statligatt ett ägomen om
väl fungerande konkurrensvillkor saknas eller hög effektivitet och
affärsmässighet saknas.

Den nuvarande regeringen uttalade i årets budgetproposition
prop. l99495:l00, bil 73 bl.a. omfattande utgiftsminsk-atts
ningar måste genomföras, och detta inte enbart kan infriasatt ge-

besparingar, offentliga utgifter på grund-utan att ettnom mer
läggande måste linjeI med detta, och med referenssätt omprövas.
till det generella direktivet dir. 1994:23 offentligaprövaatt
åtaganden, sades också fortgående renodling motiven föratt en av
de offentliga åtagandena måste ske, liksom återkommande pröv-en
ning vilken verksamhetsfonn lämpligast. Regeringenärav som
menade också myndighetsutövning och affärsverksamhet böratt
hållas åtskilda.

Regeringen har också tillsatt1995 särskild kom-sommaren en
mission den statliga förvaltningens uppgifter och organisation.om
Mot bakgrund bl.a. ökad avgiftsfinansiering och affärsinrikt-attav
ning inom förvaltningen enligt kommissionens direktiv dir.
1995:93 ha lett till gränsdragningen ibland kan framståsägs att

oklar mellan vad skall myndighetsutövningsom som anses vara
respektive avtalsförhållande mellan kund och leverantör, skall kom-



utvecklingstendenser 1995:99SOUFörvaltningspolitiska110

förformernuvarandeanalysbl.a.missionen göra orga-omaven
ända-verksamhetochförvaltningstatlig ärstyrningochnisation av

fastlagtsmålochuppgiftertill deförhållandemålsenliga i avsom
redovisasskallarbeteKommissionens senastoch riksdag.regering

1996.decemberden 31
uttalandenförvaltningspolitiskasåledesharårUnder senare

affärsverksamhetochmyndighetsuppgifterinnebärgjorts attsom
Strävanorganisation.ibedrivasinteoch helståtskiljasbör samma

aktie-använderhandi förstatillrenodling har lett statenattmot
intemyndighetsfomienfall däri sådana ansettsbolagsformen som
Affärsverksfor-affärsverksamhet.konkurrensutsattförlämplig, t.ex.

förlämplig formmindrebetraktas sta-kommithar att ensommen
affärs-också fleraharårUnderägarrollsinutövaattten senare

aktiebolag.tillverk ombildats

betydelse förKonkurrensregler7.2 av

utredningen

kon-frågansynnerhetutvecklingen, ikonkurrensrättsligaDen om
anslags-,bedrivamöjligheternapåverkarkurrensreglema att upp-

betydelse förorganisation, hariaffärsverksamhetochdrags- samma
redanockså SMHIviss del omfattasTillställningstaganden.mina
bedri-myndigheteftersomkonkurrenslagstiftningen,idag somenav

företag.likställs meddenna delverksamhet ikommersiellver
med EU:sutformadl993:20konkurrenslagensvenska ärDen

tillämpningenoch avsiktenförebildkonkurrensregler är att avsom
EU-domstolenspåutsträckning skall byggaisvenska lagenden stor

fulltSverigeocksåomfattasi EUmedlemskapet utMedpraxis. av
på handelnsiktedockreglerdessakonkurrensregler,EU:s tarmen

bådavilkaförbud,innehåller tvåKonkurrenslagenländerna.mellan
motsvarighet i EU-rätten:sinhar

samarbetekonkurrensbegränsandesådantförbudDet är motena
snedvridaellerhindra, begränsatill syfteharföretagmellan attsom

resultat.sådantellermärkbartpåkonkurrensen sättett som ger
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Konkurrensverket kan dock bevilja undantag för samarbete vars po-
sitiva verkningar överväger nackdelama. Konkurrensbegränsande
samarbete inom EU-området förbjuds Romfördragets artikel 85.av
Det torde med stöd i denna EU-kommissionenvara ifrågasattsom
det gentlemens funnits mellanagreement vädertjänstema, vil-som
ket i sin lett till bildandettur ECOMET se avsnitt 3.1.av

Det andra innebär förbud missbruk frånmot eller flera före-ett
sidatags dominerande ställning på marknaden.av Atten vara

dominerande i sig inte förbjudet.är Däremot missbruka dennaatt
marknadsmakt diskriminering,t.ex. leveransvägrangenom eller
underprissättning syftar till slå konkurrent.attsom ut en svagare

Underprissättning innebär företag medatt ett stark ställningen
på marknaden sänker priserna på kort sikt för få bort konkurre-att
rande företag från marknaden eller förhindra inträde företag.av nya
En fonn underprissättning sker offentligtav ett be-om organ, som
driver både anslagsfmansierad och kommersiell verksamhet, sub-
ventionerar den kommersiella delen med medel från den anslags-
finansierade verksamheten s.k. korssubxientioncring. För defini-att
tivt undanröja risken för korssubventionering torde, Konkur-som
rensverket ofta förespråkar, delning organisationen krävas.en av
Regeringen har för övrigt tillsatt särskild utredare med uppgiften

bl.a. kartlägga ochatt vid behov föreslå åtgärder för motverkaatt
de konkurrensproblem kan följa offentlig näringsverk-attsom av
samhet underprissätts dir. 1994:72. Utredningens arbete skall re-
dovisas den l novembersenast 1995.

Konkurrensreglema inte absoluta ibland finnsger utansvar,
omständigheter motiverar från de generellaavsteg principerna.som
Ett slutligt avgörande kan i det enskilda fallet endast uppnås genom

Ävenrättslig prövning. således risk för korssubventione-t.ex.om
kanring tala för myndighetsuppgifteratt och affärsverksamhet inte

bör bedrivas i organisation, så det inteär sannolikt di-samma att
rekta förbud detta kommer införasmot inom överskådligatt tid.
EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens harju också,

ECOMET.att godtagitaccepteratgenom de europeiskaman att vä-
dertjänstema bedriver både myndighets- och affärsverksamhet. Ett
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förvän-samarbetetdockECOMETgodkännavillkor för attatt var
vill-likvärdigapåtill datatillgångkonkurrenterprivatatas m.m.ge

för kon-företrädareEnligtvädertjänstema.nationelladekor som
bl.a.villkorlikvärdigapåmedför kravet attkurrcnsdirektoratet om

ibedrivasaffärsverksamhet skallochmyndighetsuppgifter samma
mellanåtskillnadtydligväsentligt görsså detorganisation, attär en

ekonomiskadendetochorganisationenidelarnade olika att re-av
uppstår.kostnaderolikaframgårtydligtdovisningen var

medlemsstaternaförhindrar atti EU-rättenfinns ingetDet som
inomverksamhetbehandlarRomfördragetiArtikel 90företag.äga

diskrimineringförbuddennaägda företag. Ioffentligt sägs motatt
skallkonkurrensreglemaoch de allmännagrundernationellapå

harför företaggällerförelag. Detsammaoffentligaförgälla som
EU-kom-rättigheter. Detexklusiva ärsärskilda ellerbeviljats

dessaEU-domstolenoch avgör typermissionen mono-avomsom
förföreträdareEnligttillåtas.därför kanochnödvändigapol är

beroendedirektintehelstbolagdockså börkommissionen ett vara
därförbolagiseras staten,Om SMHI attanslag. manmenarav

infrastrukturelladentillanslagdirektafortsattistället för att ge
särskild be-tillanslagSMHI:somfördelabörverksamheten, en

beställafårsedanolikamellanocheller avnämareställare som
SMHI.tjänsterna av

fråganavsnittdettaframgårSammanfattningsvis att omav
konkurrens-påverkas dedirektinteverksamhetsfonnSMHlzs av

EU-kom-eftersomsynnerhetigällerdettareglerna,rättsliga
ECOMET.godtagitkonkurrensförgeneraldirektoratmissionens

tillhandahållandeRiktlinjer för7.3 av

informationoffentlig

meteorologiskadetdefinierasECOMETGenom tillkomsten av
för minaunderlagSomframåt.antal årförspelfältet i Europa ett

princi-vissa andradock någotställningstaganden bör nämnas om
huravseendeundergjortsställningstagandenpiella senaresom
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och i vilka former offentlig information bör tillhandahållas.
Eftersom inform ationstjänster blivit allt viktigare EU-rådetantog

1988 plan för skapat.ex. marknad för inforrna-atten en gemensam
tionstjänster, Guidelines for improving synergies between the
public and private the information market. Riktlinjerna,sectors

endast rådgivande, syftar tillär förbättra samarbetet mellanattsom
offentligade och privata sektorerna på informationsm arknaden och
undanröja illojal konkurrens. Utgångspunktenatt den offent-är att

liga sektorn samlar basdata och information har intresse försom
den privata sektorn, och det till fördel materialet kommeräratt om
till användning både i den offentliga och privata sektorn. Därför bör
offentliga så långt det praktiskt möjligt och materialetär inteorgan,

hemligt, låta den privataär sektorn använda det och låta infor-
mationsindustrin exploatera det. Villkor för tillgång bör så långt
möjligt harmoniseras mellan olika offentliga verksamheter.

Om avgifter i dessa riktlinjer desägs i första hand skallatt av-
spegla kostnader för sammanställa och överföra informationen,att

avgifterna inte nödvändigtvis skall täcka helaatt kostnaden förmen
insamling och drift databasen. Detta betyder EUatt accepterarav

viss andel avgiftsfmansiering infrastruktur, däremot inteen av men
tagit ställning till hur sådan andel kan eller börstor en vara.

Däremot har EU i sammanhang Council Directiveannat
90313EEC the freedom of information thetoon access on en-
vironment uttalat vad rimliga avgifter för miljödata.är I di-som
rektivet fastslås allmän del miljöinfonnationrätt medatt taen av
vissa undantag, bl.a. avseende personuppgifter, allmän säkerhet och
kommersiell sekretess. Direktivet tillåter dataproducenten be-att ta
talt för tillhandahålla infonnationen,att avgiften får inte över-men
stiga skälig kostnad. Miljödatautredningen SOU 1994:125 gjorde
bedömningen den praxis finns i Sverige det gälleratt till-närsom
handahållande basdata inom miljöområdet uppfyller kraven i di-av

Ävenrektivet. uppdragsverksamhet vinstkrav bör enligtutan ut-
redningen inom direktivet. Däremot menade utredningenrymmas

kravet på skälig kostnad möjligen inteatt uppfylls verk-om en
samhet drivs under företagsekonomiska villkor i bolagsfomi.t.ex.
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finnsdetdokumentenrefererade attvisar deSammantaget ovan
ärgodtag-vadgällerdettolkningsutrymmebetydande när somett

intehellerfinnsinformation. Detoffentligföravgiftsnivåerbara en
frågor.i dessaEUlinje frånbestämd

börSMHI:sverksamhetformer typvilkaiResonemang avom
Competi-XXIIIrd Reportkommissionensifinns bl.a.bedrivas on

inteuttryckligendockKommissionen1993.Policy från tartion
privat.elleroffentligtdrivasskallverksamheterställning till om

konkurrenstillmöjlighetenviktigtdet upp-Däremot attsägs vara
prissättningdetgällerägarförhållanden. T.ex.rätthålls, avoavsett

skall allakonkurrenssynpunktUroffentligafrånprodukter organ.
lika.behandlasorganisationer

harRegeringenlinjer.liknandeföljerSverigeiUtvecklingen ny-
prissättningprinciper förframuppdragigivit RRVligen att ta av

fram gåttocksådirektiv konstateras,utredningensinformation. I som
ymnig floradet finnsavsnitt 5.3,istudienjämförande attden enav

tillhanda-föravgiftskonstruktionerochfmansieringsprinciperav
bl.a.innebäruppdragRRV:s attinformation.offentlighållande av

formuleraAttuttagsavgifter.riktlinjer förframverket skall enta
påpekardirektivenbli svårt,dock t.ex.tordepolicyenhetlighelt

olikaförmotiveratkan typerprissättningsprinciperolika avatt vara
december 1995.underredovisasskalluppdragRRV:sanvändare.

sammanfattningsvisframgårdelSMHI-utredningensFör reso-av
utvecklings-tydligafinnsdet inteavsnitti detta attnemanget

be-skulleverksamhetinstitutetsvisarinom EUtendenser attsom
friaSverigeiVivisstpå ärprissättas sätt.ellerorganiseras etthöva

givet-förutsattlämpligt,finnerverksamhetenorganiseraatt som
de iregler,generellaandrafrån t.ex.intevis görs somavstegatt

konkurrensreglema.refereradeavsnittföregående

VerksamhetsfonnerOlika7.4

SMHI:sförändringartänkbarajaganalyserarkapitelI avnästa
häri detbeskrivstill dettabakgrundSomverksamhetsform. av-



SOU 1995:99 Färvaltningspolitiivka utvecklingstendenser ll5

snittet olika egenskaper kännetecknar verksamhetsformemasom
myndighet, affärsverk och aktiebolag vilka syften respektivesamt
verksamhetsform principiellt börtillgodose. Eftersom SMHIsett be-
driver såväl anslags- uppdrags- och affärsverksamhet har visssom
tonvikt lagts vid möjligheterna bedriva myndighets- respektiveatt
affärsverksamhet i de olika verksamhetsfonnema.

Inledningsvis bör påpekas verkliga organisationer sällanatt är
homogena och helt uppfyller kriterierna för specifik verksam-en
hetsform. Detta gäller i synnerhet organisationer undersom en
längre tid arbetat inom oförändrad verksamhetsfomi. Ett skäl till
detta arbetsuppgifter initialtär att kan ha så liten omfattningnya att
de lämpligen bör lokaliseras till befintlig organisation. Av dettaen
skäl kan det rationellt förlägga kommersiellt.ex. verksam-attvara
het, har koppling tillnära myndighets verksamhet, tillsom en myn-
digheten ifråga.

7.4.1 Myndighet

De övergripande bestämmelserna för förvaltningsmyndigheter äter-
finns i regeringsfomien. Av denna framgår privaträttsligtatt ett
eller enskilt rättssubjekt i rättslig mening inte kan myndig-vara en
het, eftersom myndigheterna delär juridiskstatenen av som per-

Myndigheter förvaltar statlig egendom och de i verksam-son. om
heten drar på sig förpliktelser det denär förpliktade.ärstaten som

Myndigheterna lyder under regeringen. Regeringen har rätt att
direktiv, dvs. direkta order, till myndigheten, förutsatt ärendetge att

inte myndighetsutövningrör eller tillämpning lag. Regeringenav
utnyttjar flertal styrinstrument, bl.a.ett övergripande verk-anges
samhetsuppgifter och organisation i myndighets instruk-m.m. en
tion. Vidare regeringen styrelseledamöterutser och verkschef,
ibland också vissa övriga chefer. Departementens tjänstemän har
också löpande kontakt med myndighetema. Mycket regeringensav
styrning kanaliseras också till budgetprocessen.

Möjligheterna till offentlig insyn i myndighets verksamhet ären
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myndighetensvarigenomoffentlighetsprincipen,gällerBl.a.goda.
enligtsekretessbelagtssärskiltde inteoffentligahandlingar är om

till-JO:s och JK:smyndigheteromfattasVidaresekretesslagen. av
revisorer.RiksdagensochRRVfrånkontrollochsyn av

verksamheter.mängd olikabedriverMyndigheter typer aven
ställeruppgiftersådanamyndighetsverksamhetgenuin ärMest som

kontroll,ochinsynopartiskhet,rättssäkerhet, t.ex.påkravsärskilda
förbefogenhetutövandedvs.myndighetsutövning, atts.k. en-av

disciplinpåföljd ellerskyldighet,rättighet,fömiån,skild bestämma
också oftabedrivsmyndighetsforrnförhållande. Ijämförbartannat

målsättningar,ochvärderingarpolitiskaverksamheter styrs avsom
sysselsätt-uppnå sociala-,forinrättatsharmyndigheter attt.ex.

harberedskapsmål. Vidareregionalpolitiska- ellerningspolitiska-,
infrastrukturföruppgiftigivitsoftamyndigheter att enansvara

långsiktigtsärskiltpåkravmedverksamheterdriva etteller per-att
verk-intäktsfmansieradocksåbedrivermyndigheterMångaspektiv.

affärsverksamhet.kommersielliblandsamhet,
intäktsfinansieradbedrivaförförutsättningarMyndigheternas att

påkravenår. harT.ex.påhar förbättratsverksamhet myn-senare
tillalltmerkapitalförsörjningredovisning, anpassatsdigheters m.m.

sig förutsätt-skiljdeTidigareföretag.privatagäller förvad som
och s.k.myndighetervanligamellanavseendeni dessaningarna

utjäm-iskillnadernadockI dag settuppdragsmyndigheter. stortär
uppdragsmyndighet utmönstrat.äroch begreppetnade, numera

på-skillnaderformellavissafinnsaktiebolagmedJämfört som
affärsverksamhet. Myn-bedrivamöjlighetermyndighetersverkar att

Vidarebolagsskatt.inte någotbetalardigheter motsvarart.ex. som
kostnadstäckning1992:191, fullavgiftsförordningenenligtskall,
avgiftsfinansieradförekonomiskt målgällanormalfalleti som
marknadsprissätt-inte tillämpasåledesfårMyndigheterverksamhet.

ocholikamellanresultatutjämningtillmöjligheternaning och varor
kapitalförsöijningsförordningenEnligtbegränsade.starkttjänster är

investeringarkapitalbehov förmyndighetersskall vidare1992:406
i Riksgäldskontoret,upplåningtillgodosesnonnalt genomm.m.

ocksåFörordningenbank.låna iinte sägerfår såledesmyndigheter
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myndighet får disponera inkomster frånatt avgiftsbelagden som
verksamhet får balansera räkenskapsårets resultat i räkning.ny
Detta dock under förutsättning det ackumulerade överskottetatt
uppgår till högst %10 verksamhetens omsättning under räken-av
skapsåret; det ackumulerade överskottet överstiger %10 skallom
myndigheten till regeringen lämna förslag till disposition helaav
överskottet. Myndigheters möjligheter bedriva affärsverksamhetatt
begränsas också de inte fritt kan bilda dotterbolag ellerattav sam-
arbetsbolag med utomstående. Det bör dock regeringennoteras att
kan besluta undantag från de generella begränsningarom som an-
givits i detta stycke, de betydande hinder förutgöraom anses en
myndighets verksamhet.

Sammanfattningsvis kan det grundläggande syftet med myndig-
hetsfonnen bedriva verksamhetsägas att rätts-vara, som avser
tillämpning eller produktion och tjänster, och i förstaav varor som
hand lagar eller författningar. Typiskt bör myndig-styrs settav en
het därför utmärkas följande egenskaper:av

verksamheten inriktad på rättstillämpningmyndighetsutöv-är-
ning,
kundernamedborgama rättssäker behandling, dvs. likagaranteras-
behandling lika,ärenden ärav som

myndigheten har myndighetsutövande uppgifter skall vill-om-
koren för få förmånen respektive kravet på uppfylla för-att att
pliktelsen fastställd i författning,vara
statsmakterna har, i de fall avgiftsñnansierad verksamhet be--
drivs, bemyndigat myndigheten avgifter, och fastställtatt ta ut
verksamhetens ekonomiska mål,
verksamheten syftar till maximering intjänat överskott.av-

7.4.2 Affärsverk

ochAffärsverk ärjuridiskt statliga förvaltningsmyndigheter ly-sett
der under regeringen. Verken underkastade övergripandeär samma
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huvudsak påiochmyndigheter,övrigaregelverk styrs sammasom
års bud-i 1911sittharAffärsverksfonnendessa.sätt ursprungsom

myndighetervissarefonnenbakomTankengetreform. att engevar
skullesåförvaltningsfonn,lämplig statenaffärsverksamhet attför

nuvarandeSingrunder.affärsmässiga ut-pårörelsedrivakunna
1980-talet.underrefonnerfrämstverken fåttfonnning har genom

ekonomiskbefogenheterökadefått störreAffärsverken har samt
målstyming.ökadbl.a.självständighetfinansielloch genom

författnings-naturligt ellerutmärksproduktionAffärsverkens av
ekonomiskaövergripandegäller denverkenmonopol. Förreglerat

anslagintäkter, dvs. övermed stats-demålsättningen utanatt egna
och därut-avskrivningarinklusivekostnadertäckaskallbudgeten,

disponeradepå detavkastningtillfredsställande stats-överlämna en
finnsDetminimikrav.gällerKostnadstäckningkapitalet. exem-som

dock frågaallmänhet detanslag. 1fåraffärsverk ärpel på omsom
hin-formellaändamål. Ingatillfälliga,oftaspecifika,ersättning för

verksam-affärsverksdelarfinansieradockder finns ettattmot av
karaktär.stadigvarandehet med anslag merav

handlings-ekonomisktgivitsaffärsverkenTraditionellt har större
gjortsförändringardeMedmyndigheter.övrigaän somutrymme
dockharregelverkekonomiadministrativamyndigheternas m.m.av

praktiskaVissaminskat.avseendei dettaskillnadernade formella
alltjämt.dockföreliggerskillnader

i Riks-lånabundnaaffärsverken inte attexempel ärEtt är att
möj-affärsverken har bättreexempelandragäldskontoret. Ett är att

Statsmaktemavinstmedel.intjänadedisponeraligheter överatt
vilketaffärsverk,påavkastningskravi nonnalfalletställer ettett
finnsbolagsskatt. Detskulle betala ibolagvadbrukar ettmotsvara

skallavkastningskravethur utanreglergenerellainga stort varaom
avkastningskravetviss delfall. Enfall tillfrånbestämsdetta av

relativtanvändaaffärsverketdel fårResterandeinlevereras.skall
verksamhetsområdet.tillmåste anknytaändamåletfritt, även om

avgifts-fråninkomsterfår disponeramyndigheterGenom att som
räkenskapsåretsbalanseraharverksamhetbelagd rätt attnumera

sigmyndigheterdessavillkoren för närmhar aträkningresultat i ny
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vad gäller för affärsverken, myndigheternas möjlighetersom men
använda intjänadeatt medel för investeringar docktex. är sämre.
Ett tredje exempel möjligheterna ingåutgör arbetsallian-att sam
med företag eller bilda dotterbolag För både affärsverkser och

myndigheter kräver bildande dotterbolag normalt regeringens,av
och i vissa fall riksdagens, godkännande.även Affärsverken torde
dock i allmänhet lättare få tillstånd genomföra sådana åtgärder.att

Ett fjärde exempel gäller möjligheten införa belöningssystematt
0.d. Visserligen finns inte heller i detta fall några formella skill-
nader mellan affärsverk och övriga myndigheter, sannolikt ärmen
det lättare för affärsverk införaett resultatlönesystem,att Lex. ett
eftersom affärsverken regel har sig medröraattsom mer pengar
och motivationshöjande åtgärder detta slag måste själv-av vara
finansierade.

Ett femte exempel styrelsens roll. Styrelsenutgör i affärsverkett
har starkare och aktiv roll styrelsen i myndighet,änen mer en om

inte likaän aktiv roll styrelsen i aktiebolag. Det finnsen ettsom
dock inte några generella regler vad affärsverks styrelseettom
skall handha för uppgifter, styrelsens roll varierar från affärs-utan
verk till affärsverk.

Sammanfattningsvis kan det grundläggande syftet med affärs-
verksformen i monopolställningsägas bedriva produktionattvara,

eller tjänster, vad inriktning, finansiering,av varor som avser om-
fattning och prissättning politiskt fattade beslut, dvs. för-styrs ärav
fattningsreglerad, och inom denna eftersträva vinstmaxi-att ram
mering. Typiskt bör affärsverk därför utmärkassett följandeett av
egenskaper:

verksamheten inriktad på tillhandahållaär eller tjänster,att- varor
produktionen utmärks naturligt eller författningsregleratav-
monopol,
konkurrens kan inte förväntas på siktuppstå eller medens-
aktiva konkurrensfrämjande insatser,
verksamhetens omfattning författningsreglerad ellerår styrd- av
politiska beslut,
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intäkter,medfinansierasverksamheten egna- omfattning,vadförutsättningarnagivnaför deinom avserramen- verk-frånöverskottetskallanslagsfinansieringochprissättning,
maximeras,samheten

reglerde ägarenenligtdisponeraskanöverskotteventuellt som-
bestämmer.

Aktiebolag7.4.3

verksamhet.kommersiellföranpassadvälAktiebolagsfonnen är
därmed hakan egetochrättssubjektivitetharAktiebolaget egen

bildasaktiebolagskulder. Ettochtillgångar genomochkapital egna
aktie-bolagetsskall utgöraegendomtillskjuterstiftama somatt

till-till detbegränsatÃgamas principisedankapital. äransvar
kapitalet.skjutna

aktiebolags-iåterfinnsaktiebolagförreglernagrundläggandeDe
bolagsorganvilkaframgår bl.a.denna1975:1385. Av somlagen

måsteaktiebolaghar. Idessabefogenheter ettvilkaochfinnasskall
tillkommerbolagrevisor. loch störrestyrelsebolagsstämma,finnas

beslutan-högstabolagetsBolagsstämman ärdirektör.verkställande
Styrelsenstyrelse.bolagetsalt svararStämmande utser nonnorgan.

verkställandeförvaltningoch utserorganisation samtbolagetsför
förvaltningen.löpandeför denDennedirektör. svarar

bolagsordning.specifikskallaktiebolag upprättasvarjeFör en
be-Särskildaverksamhetensochfirma art.bolagetsI denna anges

bolagsordningändringrevisorer,styrelse, m.m.stämmelser avom
fakto-andrakanbolagsordningen ävenIocksåkan angestas upp.

förutsattverksamhet,bolagetsförgällaskallägarna ansersomrer,
lag-på ärverksamhet eller sättannatbrottsligintedessaatt avser

stridiga.
be-stynnöjligheterstatsmaktemasmyndighetermed ärJämfört

lydnadspliktdirektnågoninte haraktiebolageftersomgränsade,
SMHIbolagiseringövervägandenInförregeringen. avomgentemot

intesannoliktstyrmöjligheterregeringenspåpekasdockbör att



SOU Färvaltningspolitirvkal995:99 zztvecklingstencienser 121

skulle försämras så länge bolaget förblev helägt staten, t.ex.av
skulle särskilda villkor samhällsåtaganden kunnae.d. skrivasom
i bolagsordningen eller preciseras i särskilda avtal. Fonnema för
styrningen skulle däremot ändras.

Statsmaktemas möjlighet till insyn och kontroll mindre iär
aktiebolag i myndigheter. T.ex. i principän endast de uppgifterär

skall in i PRV:s aktiebolagsregister offentliga. aktiebolagtas Isom
med direkt statligt i form ägande eller tillskottt.ex.engagemang, av

anslagsmedel, dock insynen bättre i privataär bolag.änav
För aktiebolag gäller de ekonomiska mål bolagetsett styrel-som
fastställer, vilka i sin utgår från krav på avkastning.tur ägamasse

Prissättningen fri om inte bestämtär annat inom deägarna ramar
konkurrenslagensom anger.

För vissa statliga aktiebolag gäller lagen offentligom upp-
handling 1992:1528. Detta förutsatt bolaget inrättats föratt att
fullgöra uppgifter i det allmännas intresse och verksamheten inte
har industriell eller kommersiell karaktär. Enligt Nämnden fören
offentlig upphandlig skulle statligt bolagiserat SMHIägt,ett sanno-
likt omfattas lagen. Detta måste emellertid avgöras sär-av genom
skild prövning.

Det finns inga formella hinder låta aktiebolag utföraattmot
myndighetsuppgifter. I regeringsformen ll kap. tredje6§ stycket
fastslås nämligen förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag,att
förening, samfällighet, stiftelse eller enskild individ. Om uppgiften
innefattar myndighetsutövning skall det dock ske med stöd lag.av

Aktiebolag kan inte myndigheter ingå för Sverige bindandesom
överenskommelser med andra eller mellanfolkliga organi-stater
sationer. Huvudregeln enligt regeringsformen sådanaär överens-att
kommelser skall ingås regeringen. Regeringen får myndig-av ge
heter i uppdrag ingå internationella överenskommelser i frågoratt

inte kräver riksdagens eller utrikesnämndens medverkan. Ettsom
bolag kan inte denna Vid tidigare bolagiseringar har dettarätt.ges
lösts uppgifterna förts till någon myndighet.att övergenom

Sammanfattningsvis kan det grundläggande syftet med aktiebo-
lagsfonnen för statlig verksamhet tillhandahållasägas attvara varor
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framgåttSommarknad.tjänster påvillkorkommersiellapåeller en
varitårundermening attstatsmaktemasharavsnitt 7.1 senareav

pri-tillöverförasbörnormalfalletibolagiserasverksamheter som
aktie-statligttillmyndighet ägtOmbildning ettägare. envata av
posi-bolagisering antaskunnadock getorde accepterasbolag om

gällerövrigtiocheffekter, att:samhällsekonomiskativa

monopol,utmärkstjänstelleraktuellförmarknaden avvara- medellerpå siktuppståförväntaskanintekonkurrens ens-
insatser,konkurrensfrämjandeaktiva

stöd,finansielltstatligtdrivaskanverksamheten utan- normalkapitalinsatsenpå motsvararavkastningskravstatens-
förräntning,

påskall skeproduktiondimensioneringprissättning, m.m.av-
vinstmaximering,tillsyftadvs.grunder,kommersiella

vinst-behållnarespektiveutdelningbeslutaskallstyrelsen om-
rörelsen.ianvändningmedels

statligteventuelltbl.a.kännetecknas attaktiebolag en-privatEtt av
formeri destödskerenbartverksamheten somi somgagemang

statligtdriftsstöd. Ettfår inteStödet ettEU.inomgodtaskan vara
avvecklaskunnatordeägande om:

ställerochrättstillämpningpåkravomfattarverksamheten-
rättssäkerhet,påkrav

tjänstenelleraktuelladenkonsumtionochproduktion varanav- inomoch konsumentproducentmellanavtalfriastyrs genom
konkurrens-,marknadsförings-,restriktionerför de somramen

uppställer,lagargenerellam.fl.
konkurrens.fungerandevälutmärksmarknaden av-
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Överväganden8 och förslag

Min huvuduppgift utreda förutsättningarär för och konsekvenseratt
eventuell förändring SMHI:s verksamhetsfonn. Jag skallav en av

kravpröva på SMHI bäst kanstatens uppnås inom förom ramen
myndighetsfonnen eller hela eller delar verksamheten börom av
ombildas till affärsverk eller bolag. Detta kapitel främstägnas
denna analys. avsnittI 8.1 analyseras tänkbara förändringar av
verksamhetsfonn. avsnittl 8.2 redovisas förslag angående verksam-
hetsfonn. I avsnitt 8.3 redovisas andra överväganden och förslag.

Som framgått har vissa de aspekter analyserats i tidigareav som
kapitel mindre relevans för frågan verksamhetsfonn. T.ex. kanom

skönjas några entydiga tendenser avseende regler för tillhanda-
hållande offentlig infonn ation tyder på SMHI:s verksam-attav som
het måste organiseras eller prissättas på visst Vidare påver-ett sätt.
kas inte mina ställningstaganden direkt de konkurrensrättsligaav
reglerna, detta gäller i synnerhet eftersom EU-kommissionens gene-
raldirektorat för konkurrens godtagit ECOMET. Jag har också kon-

tillgången till data,staterat utifrån ägande-,att upphovs- och nytt-
janderättsliga aspekter, inte på avgörande påverkas vilkenett sätt av
verksamhetsfonn väljs för SMHI. Slutligen påverkas inte möj-som
ligheterna till ökat nordiskt arbete SMHI:s verksamhetsfomi.sam av

8.1 Tänkbara förändringar verksamhets-av

form

Frågan verksamhetsfonn påverkas givetvis vilka kravom av som
ställs på verksamheten. I avsnitt 8.1.1 beskrivs utmaningar börsom
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till8.1.2avsnittenverksamhetsformen. Ivaldadenhanteras av
altemati-förförutsättningarochkonsekvenseranalyseras8.1.5 av

delningaffärsverk,tillombildningaktiebolag,tillombildningven
möjligheteraktiebolag, attfriståendeoch samtmyndigheti etten
situation.dagensförbättraförmyndighetsfonnenutveckla att

verksamhetenställs på8.1.1 Krav som

verksamhets-vilkeniskall jagdirektivutredningens prövaEnligt
kravStatenstillgodoses. ärkanbästSMHIpåkravfonn statens

visatkapitlentidigarei deredogörelsenSomentydiga.dock inte
han-kunnabörutmaningarsvårförenliga,delvisantal,finns somett

väljs:verksamhetsformdenteras somav

myndighetsuppgifter. DetSMHI:sintresseprimäraStatens är-
samhälletsexistensinstitutetsför ärmotivetgrundläggande

tillochvarningarförmedlakunnabehov prognoserattav
innebäregendom. Dettaochlivskyddasyfteallmänheten i att

påSMHIkrav ettviktigaste är attdetbl.a. statensatt av
förbehövsuppgifterdeskall utföra atttillfredsställande sätt som
beståruppgiftersyftet.grundläggande Dessauppfylla detkunna

data,lagringkontroll ochinsamling,huvudsakligen avav
erford-ochanalysergrundläggandeframtagning prognoser,av

andramedsamverkanvisssamverkan,internationellerlig or-
utvecklingforskning ochviss samtförsvaret,ganisationer t.ex.

denna.distributionochslutproduktionviss av

krävsoch deninformationgrundläggande apparatSMHI:s som-
hydrologiskalogiska,dendvs.dennaför meteoroatt generera

krävafortsattinfrastrukturen kommer attoceanografiskaoch
otill-tillhandahållas iskulledeneftersomfinansiering,statlig

samhällseko-medkvalitet jämförtomfattning eller etträeklig
marknaden. In-tillöverlätsproduktionenoptimumnomiskt om
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frastrukturen kommer därför för överskådlig tid behövaatt sä-
kerställas offentligt åtagande.ettgenom

I likhet med vad gäller för övrig offentlig verksamhet börsom-
utgifter för SMHI:s verksamhetstatens begränsas. Statsmakter-

har sedan länge ställt krav på drags- och affärsverk-na att upp
samheten i ökande grad skall bidra till finansieringen infra-av
strukturen. Statsmaktema har också uttalat affärsverksamhe-att

skall lönsam.ten vara

Renodling önskvärt. Den förvaltningspolitiskaär utvecklingen-
har sedan flera år tillbaka gått renodling de formermot av
statlig verksamhet bör bedrivas En utgångspunkt ökadär att
samhällsekonomisk effektivitet kan uppnås konkurrensutsattom
verksamhet avskiljs från traditionell myndighetsverksamhet.
Konkurrensutsatt verksamhet bör bedrivas i bolagsform, och i
normalfallet inte staten.av

Motiv kan finnas för integrerad produktion. Mellan produktion-
grundläggande meteorologisk, hydrologisk och oceanografiskav

information, och produktion kommersiell, meteorologisk,av
hydrologisk och oceanografisk information, finns samband som
innebär vissa samproduktionsfördelaratt föreligger. Dessa är
eventuellt sådan dignitet det kan rationelltattav en att,vara

SMHI idag, bedriva anslags-,gör uppdrags- och affärs-som
verksamheten i organisation.samma

Möjligheterna delta i det internationella samarbetetatt får-
påverkas negativt, eftersom meteorologisk, hydrologisk och
oceanografisk verksamhet beroende omfattande inter-är ettav
nationellt utbyte dataav m.m.

Utöver dessa övergripande utgångspunkter har jag uppmärk-även
vissa problem bör hanteras. Dessasammat beskrivs nedan.som
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innehåll ochsamhällsuppdragetsråderosäkerhetViss om-om
fattning

varningarförmedlakunnabehovsamhälletsbakgrundMot attavav
egendomochlivskyddai syfteallmänhetentilloch attprognoser

producerauppdragigivit SMHI meteoro-statsmakternahar att
kvali-visstjänsteroceanografiskahydrologiska ochlogiska, enav

tillanslagetminskatsuccessivtstatsmakternaharSamtidigttet.
ochfrån uppdrags-bidragistället krävtochproduktion,denna att

infrastrukturen.finansieraskallgradökandeaffärsverksamheten i
in-tillbidragaffärsverksamhetensochuppdrags-mycketMed hur

Önskemålen harpreciserats.dock inteöka harskallfrastrukturen
osäkerhetvissharmed tidensvårförenliga ochupplevts ensom

omfattning.ochinnehållsamhällsuppdragetsuppstått kring
Institutetpreciserat uppdrag.efterlystbl.a.SMHI har ett mera
preciseradetalj skulleikontrakt,föreslagitdärförhar att ett som

samhälls-sittförinomproduceraskallSMHIvilka tjänster ramen
Kommunikationsdepar-ochinstitutetmellanböruppdrag, upprättas

därförDelsavfärdat idén.dockhar attDepartementettementet.
vadi förskott,detalj ochprecisera, isig kunnainte somanserman

meteorologisk,behovsamhälletstillgodoseerfordras för att av
därförDelsinfomiation.oceanografiskhydrologisk och att an-man

denresultatetoch följasvårtdet mätaär att sam-att avavuppser
liggerdethävdatsharIställetproduktionen.efterfrågade atthället

vad böruttolkaremyndighetsrolli SMHI:s statensatt somavvara
verksamhetsområdet.inomgöras

affärsverksam-påkravstatsmaktemastillgodoseI syfte attatt
verksamhetenutvecklatSMHIharskall lönsamheten genomvara

Affärs-personalen.marknadsutbildningochmarknadsföringbl.a. av
Utvecklingen underockså ökat.harlönsamhetenochintäktema

blivitmyndighetsverksamhetinstitutetsinneburitår har attsenare
affärsverksam-ochuppdrags-frånbidragetberoendealltmer av

myndighetsverksamhetenförriskökadHärmed finnsheten. atten
affärsverksamhetenspåfluktuationernegativtpåverkaskan av

Sam-inte kunnattendensersådanamarknad; ännu noteras.även om
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tidigt har kommit incitaments-SMHI i ökande grad upplevaatt ett
affärsverksamheten, eftersom framgångsrika affärer baraproblem i

belönas sänkta anslag.med
%Genom relativt del SMHI:s anslag ca 10att stor aven av ram

förramanslaget, dvs. mkr 9394; det särskilda anslaget12,4 utöver
EUMETSAT används för finansiera medlemsavgifter i inter-att
nationella påverkas den infrastrukturella verksamheten ocksåorgan,
på märkbart valutakursförändringar. Sålunda har densättett av

försvenska kronans försvagning under år minskat utrymmetsenare
den infrastrukturella verksamheten i övrigt.

Uppgiften både myndighet bedriva affärsverk-ochatt vara
svårförenligsamhet innebär i vissa avseenden dubbelrollen

affärsverksamhetSMHI både myndighets- och innebärAtt bedriver
förstärksi vissa avseenden svårförenlig dubbelroll. Detta aven

grad skall finansiera verk-statsmaktemas krav SMHI i ökandeatt
samheten och affärsintäkter.med uppdrags-

som SMHI-Bl.a. kunder och konkurrenterhar från flertalett
trovärdighet,utredningen intervjuat framhållits SMHI:s näratt man

ochmeteorologi, hydrologiförvaltningsmyndighet förcentralsom
uttalanden, riskerarauktoritativa, oberoendeoceanografi skall göra

konsultuppdrag inomminska institutet samtidigt tävlarnäratt om
områden.samma

myndig-Att SMHI:s affärsverksamhet bedrivs integrerat med
hetsverksamheten också institutet har vissa fördelarinnebär att

innebär samproduk-konkurrerande företag. Framför alltgentemot
tionsfördelama uppdrags- ochse avsnitt 5.1.2 mellan anslags-,

konkurrensfördel. Vidare har institutetaffärsverksamheten t.ex.en
vissa konsult-tillgång till data behövs för utföraenklare attsom

missnöje vadkonkurrenter har också uttryckts medtjänster. Från
anklagaskonkurrensvillkor. SMHIupplever t.ex.som orenaman

områden ochpriserna på konkurrensutsattaför dumpa att,att om-
Vissakonkurrens saknas.höga priser på produkter därsättavänt,



Överväganden 1995:99och förslag SOU128

SMHImisstankaruttrycktocksåharkonkurrerande företag attom
anslagsmedel.medaffärsverksamhetensubventionerar

ocksåharskall ökaaffärsverksamhetenStatsmaktemas krav att
statligamedsamarbetssvårighetertill vissa avnämarelett myn-som

haftharforskningsinstitutioner m.fl. Dessadigheter, kommuner,
utfördaförbetaltSMHIålagtsvårt taattatt statenatt acceptera

kommersiellaockså SMHI:slederEnligt vissatjänster. avnämare
ochhydrologiskameteorologiska,till deninriktning att oceanogra-

optimaltsamhälletpå förutnyttjasinte alltidinfonnationenfiska ett
nyttjanderättfriinte hardet faktumT.ex. avnämarnaattsätt. sägs

suboptimeringar,leda tilliblandköperinformationtill den man
kanintesinsemellan samarbetarmyndighetereftersom sam-som

dubblatvingas köpaSMHI uppsätt-ordna sina köp utangentemot
information.ningar

bättrekan krävaför verksamhetenförutsättningarFörändrade
affärsorienteringenmöjligheter ökaatt

uppgift,ursprungliga operativasinklarar institutetEnligt SMHI
förinominstruktionen,i bl.a.formuleradden är ramen nu-som

fördock villkorenInstitutetverksamhetsfonn.varande attmenar
statsmak-följd bl.a.tillförändrashåller påverksamheten att av

min-skall bevaraskompetensnuvarandekrav på trotsattternas
vädermark-påkonkurrensökadförväntadochskande anslag en

kunnainfrastrukturen skallfinansieringenOmnaden i Europa. av
verksamhets-SMHIenligtsituation krävsi dennasäkerställas en

affärsorienteringen.ökaidagmöjligheterbättreform än attgersom
institu-enligtredovisat faktorerhar SMHIPå min begäran som

myndighetsfor-iaffärsorienteringförsvårar ökadbedömningtets
Institutetbolagisering.videliminerasskulle pe-enmen, men som

medbilda allianserkanaktiebolag lättarepåkar bl.a. att ett sam-
bolags-Vidaredotterbolag.i fonn sägsarbetspartners, attt.ex. av

uppnådddisponerafrihetkanordningen i aktiebolag överattett ge
vilket enligtåren,och förlustvinstrespektive utjämnavinst överatt
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institutet skulle ledningen medel arbeta lång-strategiskt,attge mer
siktigt. Vidare har styrelsen i aktiebolag aktiv roll, medett etten
tydligt och tydliga befogenheter. En bolagisering ocksåsägsansvar

SMHI ökade möjligheter genomföra motivationshöjande åt-attge
gärder för personalen. SMHI pekar också på bolagsfonnen kanatt

ökad tydlighet i målsättning inriktningoch för verksamheten,ge
ökadoch snabbhet och flexibilitet i affärsutvecklingsprocessen. Ett

bolag också utvecklingsbenäget och expansivt. Slut-sägs vara mer
ligen bolagiserat SMHI kunna väcka respekt påsägs ett större vä-
denn arknaden och lättare konkurrera med utländska statliga institut.

8.1.2 Ombildning till aktiebolag

l detta avsnitt analyseras konsekvenser och förutsättningar för attav
ombilda hela SMHI till aktiebolag.ett

Påverkan på redovisade iproblem dagens verksamhet

En bolagisering torde medföra osäkerheten samhällsuppdra-att om
innehåll minskar, eftersom relationavtalsstyrd mellan bo-gets en

laget och skulle framtvingas och institutetsdärmed uppgifterstaten
preciseras. Som framgått avsnitt torde dock kostnaderna för5.2av

beställa tjänsterna öka,samtidigt eftersomatt avsevärt störreen me-
teorologisk, hydrologisk och oceanograñsk ämneskompetens skulle
behöva byggas inom Kommunikationsdepartementet eller iupp, en
särskild beställarfunktion.

Vid bolagisering torde institutets kommersiella inriktning för-en
stärkas. Härmed förstärks sannolikt också de problem för-ärsom
knippade med SMHI denhar dubbla rollen bedriva bådeatt att
myndighets- och affärsverksamhet. Risken för trovärdigheten iatt
myndighetsrollen skada torde således öka. Vidare torde de kon-tar
kurrensfördelar SMHI:s affärsverksamhet har konkur-gentemot
rerande företag samt i högre grad konkurrentemas misstankarännu
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bolagiseringVidförstärkas.kommaförfördelade att enatt varaom
andramedpartssamverkantillmöjligheterSMHI:sdessutomskulle

offentligbl.a. lagenminska, eftersomgenerelltmyndigheter sett om
myndigheten.upphandlandedentillämpasmåsteupphandling av
affärsverksam-förutvecklad formvälerbjuderAktiebolaget en

skulleaffärsorienteringenökamöjligheterSMHI:sochhet attatt
givet.bolagiseringvidförbättras ären

SMHIbolagiseraförFörutsättningar att

SMHIbolagiseraför motförutsättningarnaanalyserasNedan att
iredovisatsuttalandenförvaltningspolitiskadebakgrund somav

känneteckenaktiebolagsfonnensoch vadavsnitt 7.1 sagts omsom
bolagiseringskriterieralladetalj diskuteraiavsnitt Atti 7.4.3. som

lavsnittsebudgetpropositionårsi 1993formuleraderegeringen
imkrmed 350organisationmeningsfullt. Iknappast om-är caen

be-verksamhetenkonstateras ärvidaresättning kan attutan avt.ex.
på demigkoncentrerati ställetharomfattning. Jagtydande
förförutsättningarnabedöma attförväsentligaaspekter attärsom

behovetuppgiftemasinnebärvilket art,just SMHI,bolagisera att
möjligheterkonkurrensförhållanden, attfinansiering, samtstatligav

följande.i detbehandlasupphandlingkonkurrensneutraletablera
bedriverinteSMHIkanuppgiftemasBeträffande sägas attatt

skälandradockuppgifter kanVissamyndighetsutövning. varaav
gällerbolagsform. Detta ansvaretbedriva i t.ex.lämpligamindre att

utfärdauppgifternainkluderarbl.a.vilket attinfrastrukturenför
Sverige iallmänna representeravarningar och samt attprognoser
institutetsochmed försvaret,samverkanarbetet,internationelladet

beredskapsuppgifter.
överlåta dessaomöjligtintevisserligentorde attDet upp-vara

tillstatliga bidragbolagSåledes kantill bolag.gifter ettett ges
tjänsterköpakunnaförsvaret etttordeVidareinfrastrukturen. av

ÖCB skullefrånuppgiftEnligtmyndighet.likavälbolag ensom av
beredskaps-delta ifortfarande tvingasSMHIbolagiseratockså ett
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arbete, uppgiftenäven beredskapsmyndighetatt inte kanom vara
behållas får överföras tillutan myndighet i den mån denen annan

nödvändig upprätthålla. Slutligenatt detanses också tillär denupp
enskilda medlemsstaten i åtminstoneatt utse WMO-representanten
samarbetet, det myndighetär eller bolag spelar ingen rollom etten
för WMO:s del. Att vädertjänst kan bolagiseras visar ocksåen ex-
emplet Nya Zeeland, avsnitt 3.1.1.se

Uppgifter exempelvis utfärda allmännaatt ochsom prognoser
varningar dock icke-kommersiellaär till sin och ställer kravnatur
både på långsiktighet och den fonn saklighet och opartiskhetav

typiskt kännetecknar myndigheter,sett vilketsom kan tala för att
de inte bör bedrivas i bolagsfonn. Detta också den vanligaär synen
internationellt. Mot det zeeländska exemplet kan således ställasnya

i flera andra länder,att Frankrike, Nederländernaman t.ex. och
Tyskland, avfärdat alternativet bolagisera den nationellaatt väder-
tjänsten med bl.a. motivet delar verksamhetenatt stora är ettav
centralt statligt intresse.

Att överlåta dessa myndighetsuppgifter till aktiebolag tordeett
också innebära samtidigt överlåter kravatt på hänsynstagandcnman

riskerar negativttyp påverka bolagetsattav en funktionssätt.som
ÖCB förordar beredskapsansvar böratt preciseras i avtal med en
bolagiserad myndighet och det i bolagsordningen böratt inskrivas

företaget har vissaatt beredskapsuppgifter se vidare avsnitt 6.1.
På liknande skulle statsmakternasätt sannolikt tvingas reglera även
SMl-Uzs övriga samhällsåtaganden. Härmed begränsas bolagets
handlingsutrymme. Om restriktionema blir omfattande, vilket torde
gälla i SMHI:s fall, går rimligen syftet med bolagisera förlorat.att
För företag skallatt kunnaett fungera rationellt bör nämligen före-

ledningtagets i den löpande förvaltningen stort ut-snarare ges
till flexibelt handlande.rymme

Förutsättningarna för bolagisera SMHI påverkasatt vidare att,av
framgått avsnitt 5.1.1, betydande delsom SMHlzs verk-av en av

samhet saknar kommersiella förutsättningar. Den grundläggande in-
formationen SMHI fram dentar krävs församt apparat attsom pro-
ducera denna infonnation skulle tillhandahållas i för liten omfatt-
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samhällsekonomisktmedkvalitetjämförti för lågeller ettning op-
marknaden. Förtillöverlämnades över-produktionentimum om

fi-del behövatillverksamhetendärför stortid kommer attskådlig
bidrag.med statliganansieras

övervägandenvidtillhänsynväsentlig faktorEn att ta omannan
bedrivsverksamhetendelarbegränsadeendastbolagisering är att av

endastdagslägetikapitel 4framgårSom ärkonkurrens.i en-av
ochweather-routing,affärsverksamheten expert-staka delar av

mediatjänsterochMiljö-Energi,affärsområdeinomkonsulttjänster
SMHI:smkr40-50kan endastTotaltkonkurrensutsatta.reellt avca

konkurrens,iintjänatsha9394mkrpå 350 sägasintäktertotala ca
%.15knapptdvs.

bedömningminEnligtöka.konkurrensensikt kommerPå att
Anslags-förändringar.dramatiskainteemellertidhandlar det om

konkurrens-bliknappastkommeruppdragsverksamheten attoch
kommerpå allvarkonkurrens attosäkertocksåDet ärutsatt. om

mångaiflygväderciviltt.ex.affärstjänsterpå sådanauppstå som
Samman-myndighetsuppgifter.genuinabetraktasländerandra som

be-värdethögre% det25-40troligtintedet änattärtaget mer ca
intäkterframtidaSMHI:sutmanasflygvädertjänstenpå avomror

konkurrens.fungerandeiintjänaskommer att
blirockså detinnebäromfattningbegränsade attKonkurrensens

de tjänsterupphandlingkonkurrensneutraletablerasvårt avatt en
centralSMHI,åligger detdagsamhället. l attutförSMHI som

uppgifterdedelförsjälvtförvaltningsmyndighet stor avenansvara
beställar-utförar-renodladskulle utförabeställare om enensom

ochhydrologiskameteorologiska,infördes förmodell oceanogra-
ändamåls-prestationervilka ärbedömafiska tjänster, attt.ex. som

preciseraochresultatenönskadedeuppnå attenliga för att
visserligentorde detavsnitt 5.2framgåttinnehåll. Somtjänstens av

be-fungerandesikt byggakortrelativtmöjligt att upp envara
iellerKommunikationsdepartementetinomställarfunktion, t.ex.

beställakostnaden förförhandlare, attsärskildform även omav en
inomosannolikt detdeteftersomöka. Men attskulle ärtjänsterna

SMHIalternativ tillrealistiskafinnasöverskådlig tid kommer att
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leverantör den infrastrukturella verksamheten skulle docksom av
beställarens beroende SMHI bli stortav

Sammantaget görjag bedömningen bolagisering SMHIatt en av
sannolikt inte lämpligt alternativ. För dettaär talarett att:

bolagisering förstärker de problem förknippade medären som-
SMHI:s dubbla roll både bedriva myndighets- och affärs-att
verksamhet,
vissa uppgifterna den de inte bör bedrivasär iarten attav av-
bolagsform,

betydande del verksamheten för överskådlig tid kommeren av-
behöva finansierasatt staten,av

konkurrens inte kan förväntas uppstå på framför allt den infra--
strukturella verksamheten, samt att
avsaknaden alternativa leverantörer den infrastrukturellaav av-
verksamheten innebär konkurrensneutral upphandling deatt av
tjänster SMHI utför samhället svår etablera.är att

8.1.3 Ombildning till affärsverk

Nedan analyseras konsekvenser och förutsättningar för attav om-
bilda hela SMHI till affärsverk.

Påverkan på redovisade iproblem dagens verksamhet

En ombildning till affärsverk torde medföra liknande konsekvenser
bolagisering. Juridiskt dock affärsverk fortfarandeärsett ettsom en

myndighet, varför effekterna torde bli mindre långtgående iänen
bolagiseringsaltemativet.

En ombildning till affärsverk torde således, i likhet med en om-
bildning till aktiebolag, medföra osäkerheten samhälls-att om
uppdragets innehåll minskar, eftersom SMHI:s samhällsåtaganden
o.d. sannolikt bör specificeras i avtal. Kommunikationsdepartemen-
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byggabehöva större meteoro-falli dettatorde enäven upptet
förämneskompetensoceanografisk attochhydrologisklogisk,

be-sannolikt äravtalspart,kompetentfungerakunna menensom
bola-vidmindrebeställarfunktion änsärskildhovet enenav

gisering.
affärs-tillombildningskullebolagiseringsfalletmedlikhetI en

vari-inriktning,kommersiellaSMHlzsförstärkasannoliktverk
harSMHImedförknippade attproblemockså de ärsomgenom

affärsverk-ochmyndighets-bådebedrivadubbla rollenden att
öka.tordesamhet

affärsorienteringenökasvårigheterdeflertalEtt att somav
tillombildningvidminskaskunnatordeidaguppleverSMHI en

affärs-nämligenerbjuderavsnitt 7.4.2framgåttSomaffärsverk. av
myndig-affärsmöjligheterbättre änavseendeni vissaverksfonnen

till-statsmaktemasfåaffärsverk lättarekanSåledeshetsfonnen. ett
dotterbolag.bildaellermed företagarbetsallianseringåstånd att sam

in-disponeramöjligheter överockså bättrehar attAffärsverken
myndighetaffärsverk intevinstmedel. Vidaretjänade är ett som en

haraffärsverkiStyrelsenRiksgäldskontoret.lånai etttillbundet att
affärsverkkanSlutligenroll.aktiv ettochstarkareockså meren

personalen.föråtgärdermotivationshöjandegenomföralättare

affärsverktillombilda SMHIförFörutsättningar att

icke-förbådei uppdragSMHIgivitharStatsmaktema att ansvara
utsträckning be-ökandeiochmyndighetsuppgifterkommersiella att

innebärverksamhetenblandadeaffärsverksamhet. Dendriva lönsam
faktorerdeaffärsverk. Vissaliknarmåni vissSMHI somett avatt

kunnaocksåsannoliktskullebolagiseringförsvårasagts enovan
affärsverksforrnen.ihanteras

innebäramyndigheteraffärsverkfaktum ärtorde detSålunda att
bedriva iolämpligakanuppgifter attSMHI:sde varaatt somav

prognostjänst,allmänoch utanvamingstjänstbolagsfonn, som
affärs-Eftersomaffärsverk.utföraskunnaproblem bör ettstörre av
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verksfonnen avsedd för författningsregleradär produktion torde
heller inte avtalsreglerandeett hällsåtagandena vilketav sam sanno-
likt bör ske innebära negativa inskränkning ledningenssamma av
handlingsfrihet i bolagsfallet.som

En faktor talar ombildning tillemot affärsverksom docken är
inteatt oansenlig del SMHl:s verksamheten allt bedrivs iav trots

konkurrens. Som framgått avsnitt 7.4.2 nämligen affärsverks-ärav
formen avsedd för på affärsmässigaatt grunder bedriva verksamhet

bl.a. utmärks naturligt eller författningsregleratsom monopol.av
En faktor talar ombildning tillannan affärsverkemotsom är att

infrastrukturen för överskådlig tid kommer beroendeatt vara av
statliga bidrag. Härmed kan inte den övergripande ekonomiska mål-
sättningen for aifärsverk, dvs. verket med intäkteratt skallegna
täcka kostnader inklusive avskrivningar och därutöver lämna till-en
fredsställande avkastning på det disponerade statskapitalet, uppnås
i SMHI-fallet. Som framgått avsnitt 7.4.2 behöver detta dockav
inte automatiskt förhindra ombildning till affärsverk, eftersomen

affärsverk kanett delvis anslagsfinansierat.vara
Sammanfattningsvis skulle ombildning till affärsverken sanno-

likt innebära de problematt förknippadeär med SMHI be-som att
driver både myndighets- och affärsverksamhet förstärks. Mot en
ombildning till affärsverk talar också SMHI i utsträckningatt stor
kommer beroendeatt anslagsmedel för överskådlig tid,vara ochav

verksamheten tillatt viss del konkurrensutsatt.är En ombildning av
SMHI till affärsverk skulle också innebära från deett avsteg

årens utvecklingsenaste renodling verksamhetsformemamot av
inom den statliga sektorn.

8.1.4 Delning SMHIav

I det här avsnittet diskuteras möjligheterna renodla de verksam-att
heter SMHI bedriver delning institutet, sågenom en attav en myn-
dighet och från myndigheten friståendeett aktiebolag istället bildas.

Vilka dagens uppgifter borde ingå i de respektiveav som
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denefterliknasökavariantEnsjävklart.inte attdelarna är vore
skulleMyndighetens3.1.avsnittsemodellenamerikanska ansvar

fullfölja Sverigesförbehövsuppgiftertill de attdå begränsas som
förochvarningarutfärdaåtaganden,internationella att prognoser

tillhandahålla datai Sverige, ochegendomliv ochskydda attatt
efterocksåkommersiellt. Attexploaterakan tautomståendesom
till-skalldataprissättning, dvs.förprincipenamerikanska attden

sannolikt inte möj-distributionskostnad,till enbarthandahållas vore
marknadendendelSverigeligt, eftersom gemensammaavensom

övrigafrånradikalt avvikerprissättninghakanknappast somen
omfattaskulle bolagetuppdelningMed dennaEU-medlemmars.

för iaffärsverksamhet, dvs. settoch stortuppdrags-dagens ansvara
produkter till oavsettfärdigadistribution avnämama,all pro-av

förutsättningar.kommersielladukternas
påSMHIdelainte lämpligtdockdetmeningminEnligt attvore

medmotiverasvisserligenuppdelning kan attsådanvis.detta En
på siktverksamhetkommersiellförriskenminimerarden att en ny

försannolikhetenMen attmyndighetsdelen.uppstå iskall upp-
affärsverksamhet ärtillutvecklasskalldragsverksamheten en ny

SMHI:sdelnämligenUppdragsverksamhetenliten. ärdock aven
sig tillför avnämare,sig i ochriktarmyndighetsroll. Den externa

helttillrelationerkommersiella över-intehandlar utandet ommen
myndigheteroch andraSMHImellansamverkanvägande del om

uppdrags-bolagiseraAttsjälvkostnaden.täckerpriserna baradär
verksamhetbolagiserainnebäraskulleverksamheten att enm.a.o.

lämpligt.knappastvilketförutsättningar, ärkommersiellautan
meningminenligtdärfördelningsaltemativ attbättreEtt vore

allochmyndighetsdelen,verksamhet iicke-kommersiellalllägga
ocksåalternativ,detta ärbolaget. Iverksamhet ikommersiell som

myndigheten omfattasåledesskulleföljande,i detstuderasdet som
affärs-dagensoch bolagetuppdragsverksamhetochanslags-dagens

observations-fördännedskulleMyndighetenverksamhet. ansvara
framtag-data,lagringkontroll ochinsamling,inklusivetjänst av

slutproduktionvissochanalysergrundläggandening prognoser,av
Ävendistribution.prognostjänst, ochoch allmänvarningart.ex.
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delar SMHI:s forskning och utveckling erforderlig interna-av samt
tionell samverkan skulle ingå. Myndigheten skulle också ansvara
för slutproduktion riktad mängd andra myndigheter,mot en som
Försvarsmakten, Räddningsverket, Fiskeriverket, Naturvårdsverket
mfl. utföra kontrolluppdrag vattendomstolar.samt

Med detta delningsaltemativ skulle myndigheten 210omsätta ca
mkr och bolaget 140 mkr utgår från SMHI:s totalaca om man om-
sättning budgetåret 199394.

Påverkan på redovisade problem i dagens verksamhet

En delning löser sannolikt de problem redovisats i avsnittsom
8.1.1. Bl.a. torde osäkerheten minska samhällsuppdragets inne-om
håll. Genom renodlad myndighet respektiveatt renodlat bolagetten
skulle bildas torde det bli lättare uttrycka tydliga styrsigna-t.ex. att
ler de respektive delarna. Igentemot till alternativenmotsats att
ombilda hela SMHI till aktiebolag eller affärsverk skulle staten
heller inte behöva bygga någon särskild beställarfunktion e.d.upp
för den infrastrukturella verksamheten. Vidare kan inte längre ett
direkt medelsflöde ske från affärsverksamheten till myndighetsverk-
samheten, härigenom upphör sannolikt bl.a. det incitamentsproblem

SMHI upplever till följd framgångsrika affärer belönasattsom av
med sänkta anslag.

Vidare skulle sannolikt de problem förknippade medär attsom
SMHI bedriver både myndighets- och affärsverksamhet helt för-
svinna vid delning. När myndighetsdelen renodlas tordeen t.ex.
risken för ifrågasättande SMHI:s trovärdighet i myndighetsrollenav
minimeras. Vidare skulle affärsverksamheten inte längre finnas i

organisation myndighetsverksamheten efter delning,samma som en
varigenom de konkurrensfördelar institutet har verksam-attsom av
heterna idag bedrivs integrerat skulle upphöra.

Aktiebolaget erbjuder slutligen väl utvecklad form för affärs-en
verksamhet, och bolagisering affärsverksamheten skulle skapaen av
bättre möjligheter öka affärsorienteringen för denna del.att
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bolagiserabl.a.SMHI, dvs.för dela attFörutsättningar att
affärsverksamheten

deltillaffärsverksamhet storSMHlzsuppvisarskälnaturligaAv
bolagiseringskriteriermed dejämförtden,egenskapersådana att

7.1,avsnittbudgetproposition seårsi 1993redovisadessom
aktiebolag.statligtåtminstone ägt,till,ombildas ettsannolikt kan

omfattning,betydande attverksamheten ärSåledes kan sägas att av
intedenmål,ochuppgifterpolitiska attprimärtden inte styrs av

förut-kommersiellahardenmyndighetsutövning, attinnebär samt
anslagsmedel.direktaoberoendeochsättningar är av

konkurrensförhållandena.fördockreservation bör görasvissEn
kon-hela SMHIbolagiseraalternativetprövade attjagNär ovan

verksamhet be-institutetsdellitenrelativtstaterade jag att aven
påbetraktasaffärsverksamhetenOmkonkurrens.fungerandedrivs i

kandagslägetmån. Ivissisituationendockförändrashandegen
ha in-intäkteraffärsverksamhetens sägas%nämligen 35 avca
tillstigasiffradennaår tordenågraInomkonkurrens.tjänats i ca
verk-flygvädertjänstenciviladen%, och50-55 avsevärt ommer
kon-rimligtdetHärmed attatt antaärkonkurrensutsatt.ligen blir

konkurrens-framtiden. Attiuppfyllaskommerkurrenskriteriet att
blikunnaockså skulleframtidöverskådliginomförhållandena

skekan äraktiebolagettänktadetprivatiseringsådana att aven
sannolikt.mindre

finnsdetSMHI ärdelning atttalarfaktorEn emot avensom
affärsverk-ochuppdrags-anslags-,mellansamproduktionsfördelar
produceraförkostnadersamhällets attinnebärsamheten, attsom

lägreoceanografiska tjänster ärochhydrologiskameteorologiska,
bestårSamproduktionfördelamaorganisation.sammanhålleni en

för-kvalitetverksamhetensinfrastrukturelladeniexempelvis att
stordrifts-vissamarknaden,medkontaktinstitutetsbättras genom

SMHI attfackkompetens.samlad sam-bättre menarfördelar, samt
mkr år.40-50värdeproduktionsfördelama perettmotsvarar av

uppskattasvårtemellertid attdet5.1.2avsnittframgått ärSom av
samhällsekono-deintestorlek. Dels ärsamproduktionsfördelamas
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miska effekterna entydiga, eftersom sammanhållen anslagsgen
uppdrags- och affärsverksamhet också innebär konkurrensen påatt
marknaden hämmas. Dels finns skäl talar för attsom sam-
produktionsfördelama kan inte oväsentligt mindre omfatt-vara av
ning SMHI:sän uppskattning. Mot bakgrund detta min be-ärav
dömning samproduktionsfördelamaatt sannolikt inte sådanär av en
storlek de i sig kan motiveraatt fortsatt förekomst deen av pro-
blem, i form icke-neutrala konkurrensförhållanden, risk förav
ifrågasättande SMHI:s trovärdighet i myndighetsrollen,av etc, som
det innebär anslagsa uppdrags- ochatt affärsverksamheten bedrivs
i organisation.samma

Det starkaste delning enligtargumentet minmot meningären
Sverige därmed skulleatt införa organisationsmodell skiljeren som

sig från vad gäller för meteorologisk verksamhet i andrasom euro-
peiska länder, där nationella vädertjänster bedriver myndighets- och
affärsverksamhet integrerat. Detta skulle kunna innebära problem
i det europeiska samarbetet, eftersom det svenska nationella meteo-
rologiska institutet inte längre skulle både myndighets-representera
och affärsverksamheten. Eventuellt kan detta ha betydelse för
Sveriges deltagande i de diskussioner kring möjligheter till ratio-en
nellare arbetsfördelning mellan de europeiska länderna pågårsom
för närvarande.

Sammantaget anserjag delningsaltemalivet har fördelar.att stora
Att med bestämdhet delningavgöra lämplig åtgärdär ellerom en

dock svårt.är Ytterst handlar det avvägning mellan olikaom en
principer. Om värden renodling, konkurrensneutralitetsom m.m.
betonas, så torde delning det bästa altemalivet. Om i ställeten vara
faktorer för Europa systemfrämmandeatt organisations-som en
modell skulle införas eller konkurrens idag inte fullt råderatt påut
affärsverksamhetens produkter betonas så finns det sannolikt skäl

hålla ihop SMHI.att
Slutligen böri detta avsnitt också alternativet iställetnämnas att,

för bolagisera hela affärsverksamhetenatt knoppa de delarav av
affärsverksamheten konkurrensutsatta,är dvs. weather-routing,som

och konsulttjänster inomexpert- affärsområde Miljö-Energi, och
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bättredelardessaåtminstoneskulleHärigenommediatjänster. ges
skulleSMHIuppdelningsådanEnbefogenheter.affärsmässiga av

avsnittibeskrivitsförhållandendeförbättraövrigtidock inte som
fortfarandedubbelrollinstitutetsmedproblemetskulle8.1.1, t.ex.

derisk förvissfinnas attdetskulleVidare av-kvar.finnas en
hellerdetSannoliktSMHI. äråteruppstod itjänsternaknoppade
verk-dessabolag trebildalämpligt gemensamtinte ettatt av

ochmellannämligensaknas expert-kopplingnaturligEnsamheter.
varför bolagetverksamheterna,tvåövrigaoch dekonsulttjänstema

Å andraaffärsidé.konsistentochenhetligfåskulleknappast en
dessabolagfleraskaparationelltintehellerdet att avsidan vore
Sam-liten.bli fördå skulleomfattningeneftersomverksamheter,

avknoppningmening förminenligt attfaktorerdessatalarmantaget
alternativ.lämpligtinte är ett

inomproblemenlösaMöjligheter att8.1.5

myndighetsfomienförramen

samhällsupp-råderosäkerhetvisspåpekadesavsnitt 8.l.lI att om
myndig-bådeuppgiftenomfattning, attinnehåll och att varadragets

svår-avseendeni vissainnebäraffärsverksamhetbedrivaochhet en
verksam-förförutsättningarförändradedubbelrollförenlig samt att

Pro-affärsorienteringen.ökamöjligheterbättrekräva attkanheten
inteföljerdärav attmyndighetsformen,uppstått iharblemen men

skulleintesituationenellerpå densammanödvändigtvis beror attde
analyse-Nedanändras.verksamhetsfonnenförbättraskunna utan att

myndighetsfonnen.förinomlösaskanproblemen ramenomras

omfatt-ochinnehållsamhällsuppdragetsosäkerhetenKan om
minskasning

innehållsamhällsuppdragetsosäkerhetenbedömningMin är att om
myndighetsuppgifternas detFörinriktning.handförstainte i avser
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talar SMHI:s uppdrag inte mindre preciserat vadt.ex. att är än som
gäller för andra myndigheter med liknande uppgifter se avsnitt 5.3
och betydande del SMHI:s uppgifter faktiskt väl preci-att ären av
serade Sverige åtagit sig producera vissa tjänsteratt attgenom
inom för WMO-samarbetet.ramen

Osäkerheten torde istället handla finansieringen samhälls-om av
uppdraget. Genom SMHI:s myndighetsverksamhet i allt högreatt
grad gjorts beroende affärsintäkter, vilket bl.a. innebär attav om-
fattningen för väsentliga uppgifter kan påverkas fluk-statenav av
tuationer på marknad, har nämligen styrningen bådegentemoten
myndighets- och affärsverksamheten gradvis förlorat i tydlighet.
Om styrningen tvåde delarna renodlas kan osäkerhetengentemot
sannolikt minskas. sådanEn renodling torde kunna uppnås föl-om
jande åtgärder genomförs:

Till börja med bör tydligare definieras vilka uppgifteratt som
hör till SMHI:s myndighetsroll. Med begreppet myndighetsroll vill
jag peka på vilka uppgifter bör betraktas centraltett stat-som som
ligt intresse, däremot bör inte likhetstecken mellan myndig-sättas
hetsrollen och uppgifter bör anslagsfinansieras se nedan. En-som
ligt min mening bör denna myndighetsroll definieras på sättsamma

i delningsaltemativet dvs. omfatta all icke-kommersiellsom ovan,
verksamhet eller dagens anslags- och uppdragsverksamhet.m.a.o.
Myndighetsrollen bör således inkludera observationstjänst inklusive
insamling, kontroll och lagring data, framtagning grund-av av
läggande analyser och delar SMHI:s forskning ochprognoser, av
utveckling, erforderlig internationell samverkan, slutproduktion som

varningar, allmän prognostjänst och viss allmän infomiation,t.ex.
och distribution, slutproduktion riktad samverkandeävensamt mot
myndigheter i uppdragsverksamheten och expertuppdrag vatten-
domstolar.

Vidare bör användningen SMHI:s anslag begränsas tillav upp-
gifter nödvändiga för tillgodose samhällets behovär attsom av var-
ningar och allmänna sådana samhällsnödvändigasamtprognoser,
uppgifter nyttiggör den kompetens institutet bygger i densom upp
infrastrukturella verksamheten och där ingen kan fungeraannan
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anslagsmedelinnebärförraifråga. Det atttjänstenbeställare avsom
kontrollinsamling,inklusiveobservationstjänstföranvändasbör

ochanalysergrundläggandeframtagningdata,lagringoch avav
distribution,vissprognostjänst,allmänochvarningarprognoser,

in-erforderligutveckling,och samtforskningSMHI:sdelar av
ocksåanslagsmedelinnebärDet attsamverkan.ternationell senare

hydro-meteorologisk,allmänexempelvis vissföranvändasbör
allmän-ochvarningarinformationoceanografisk utöverochlogisk

anslagSMHI:sintemeningminenligtbörDäremotprognoser.na
beställaretydligdärslutproduktionfinansieraföranvändas enatt

imiljöarbeteSMHI:svadjfr sagtsidentifieras;kan t.ex. omsom
avsnitt 6.2.

affärs-beroendedirektamyndighetsverksamhetensbör avVidare
längreintedärförbörAffärsverksamhetenbrytas.verksamheten

affärsverksam-Prisemaiinfrastrukturen.tillbidragdirektlämna ett
infrastrukturen,förkostnaderinkludera mendock fortsattbörheten

affärsverksam-påavkastningskravformulerabörstatsmakterna ett
Miniminivå förstatsverket.tilllevererasavkastningenochheten

minst 3ECOMET,medenlighetiböravkastningskravet att,vara
inneburitskullevilkettäckas,skallinfrastrukturkostnadema% av

affärs-påkravställtdock attharStatsmaktema199394.mkr5ca
infra-tillbidragochlönsam störreskall ettverksamheten gevara

inkluderakunna ettböravkastningskravet ävenvarförstrukturen,
avkastningskravettotaladetsådettaOmöverskott. sätts attpåkrav

21infrastrukturbidragnuvarandeaffärsverksamhetensmotsvarar
både förneutralabli stats-utgångslägetieffekterna9394 kanmkr

tillsyftarmodellen attbörSMHI. Det poängteras attochbudgeten
affärs-ochmyndighets-mellankopplingenfinansielladenbryta

ärkasbörintebeloppet öronininlevereradevarför detverksamheten,
ändamål. Av-oceanografiskaellerhydrologiskameteorologiska,för

ellerbeloppbestämtantingenuttryckas ettkankastningskravet som
omsättning.affärsverksamhetensandelprocentuell v-avensom

avkast-Närregleringsbrev.SMHI:siskrivaskankastningskravet
beaktadelartillämpligaiskälfinnaskan attutfonnasningskravet

affärsverk.påavkastningskravförgällerriktlinjergenerellade som
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De bidrag kommer infrastrukturen till delsom uppdrags-genom
verksamheten bör däremot bibehållas. Visserligen kan hävdas att
statsmaktemas möjligheter den infrastrukturellaatt styra verksam-
heten skulle verksamhetenstörst fullt anslagsfinansiera-vara om ut
des. Men framgått avsnitt 5.l.l kan ökad samhällsekono-som av
misk effektivitet uppnås intressenter medom stora nyttor, som
fallet i SMHI:sär uppdragsverksamhet, incitament påverkaattges
infrastrukturens kostnader och kvalitet. Att den infrastrukturella
verksamheten beroende bidragär från de myndigheter SMHIav
samverkar med i uppdragsverksamheten innebär heller inte samma
risker beroendet affärsverksamheten. Relationemasom till deav
samverkande myndigheterna nämligen bådeär långsiktiga och icke-
kommersiella, och risken för plötsligt bortfallett finansiering iav
uppdragsverksamheten liten. Härmedär också bidragetsär storlek
väl känd långt i förväg.

Den skisserade modellen syftar bl.a. till eliminera risken föratt
myndighetsverksamhetensatt omfattning och inriktning skall påver-

kas negativt marknadsfluktuationer SMHI:s kontroll.av utom Det
finns därför också skäl inteöverväga kostnaderatt för med-om
lemsavgifter i internationella bör föras bort från SMHI:sorgan ram-
anslag, och istället finansieras via särskilt anslag, såett som numera
sker för EUMETSAT-avgiftema. Eftersom relativt delstoren av
SMHI:s ramanslag, 10 %, används för sådana medlemsavgifterca
kan nämligen svängningar på valutamarknaden få menliga konse-
kvenser för den infrastrukturella verksamheten. I sammanhanget bör
samtidigt påpekas särskild arbetsgruppatt inom regerings-en
kansliet, för närvarande vissa budgettekniskaöver frågor,som ser
bl.a. studerar möjligheter hantera valutaberoendeatt anslag.

Sammantaget bör dessa åtgärder kunna leda till styrningenatt
blir tydligare både myndighets- ochgentemot affärsdelen. Samhälls-
uppdraget skulle inte automatiskt bli preciserat, SMHImer som
efterlyst, diskussionerna mellan SMHI och Kommunikations-men
departementet torde förenklas myndighetsverksamhetenattgenom
behandlas fristående från affärsverksamheten.

Avslutningsvis bör påpekas SMHI ECOMETatt etablerasnär
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dataförsäljningfrånintäktervissafåkommersannolikt m.m.avatt
myndighets-tillfallakommaintäkternatordeutsträckning attvissI

relativtblitordedockintäkter,Myndighetsdelensdelen. avsom
ochsärskildredovisas postkunnaböromfattning, m-liten ensom

myndighetsverksamheten.ivändas

minskasdubbelrollSMHhsmednackdelarnaKan

af-respektivemyndighets-styrningenrenodling motGenom aven
sannoliktminskasbeskrivspå detfärsverksamheten sätt ovansom

bådebedriverSMHImedförknippadeproblem attockså de ärsom
mindre förbliriskentordeaffärsverksamhet. T.ex.ochmyndighets-

ifrågasätts.myndighetsrollenitrovärdighetSMHI:satt
verk-Så längeelimineras.kunnaheltintedocktordeProblemen

konkur-består denorganisationi t.ex.bedrivssamheterna samma
kon-tordeVidaresamproduktionsfördelama.liggerrensfördel som
före-korssubventioneringmisstänkafortsatt att t.ex.kurrenterna

konkurrenternasförtalardock skäl attfinnsDetkommer. som
innebärRRVförföreträdare t.ex.Enligtöverdrivna.misstankar är

verksamheterärolikamellanintemhandel gränsytornaSMHI:s att
sek-privataockså denkommerECOMETtydliga. Genomrimligt

villkor.likvärdigapåtill datatillgånggaranterasatttorn

ökaaffärsorienteringenKan

SMHI:s be-enligthinderantalredovisadesavsnitt 8.1.1 ettI som
dessaFleraaffärsorientering.ökadförsvårardömning idag aven

myndighetsforrnen,förminskas inomsannolikt omdockkan ramen
beskrivningenframgåttSomlämpligt.bedömersåstatsmakterna av

kanavsnitt 7.4.1iegenskaper t.ex.myndighetsfomiens rege-av
begränsningargenerellaflertalfrånundantagbesluta ettringen om

be-dessaaffärer utgörmöjligheter göramyndighets attför omen
bl.a.kanMyndigheterverksamhet.myndighetensförhindertydande



SOU jverväganden1995:99 och förslag 145

tillstånd låna på andra hållatt i Riksgälden,ges än eller till-ges
stånd bilda bolag detatt befrämja verksamheten.om anses

Vidare torde ökad tydlighet i målsättning och inriktningen för
affärsverksamheten, SMHI efterlyser, kunna uppnåssom genom
den renodling styrningen myndighets- respektivemot affärsverk-av
samheten beskrivs Som framgått beskrivningensom ovan. av av
myndighetsfonnen i avsnitt 7.4.1 finns heller inga formella hinder

myndighetmot att genomför olika motivationshöjandeen typer av
åtgärder för personalen, i form belöningssystem.t.ex. Vidareav
visar den intemationellajämförelsen i avsnitt 3.1 SMHI:s befo-att
genheter affärergöra bättreatt de flestaär än andra nationella vä-
dertjänsters och SMHI:s affärsverksamhetatt också för-är
hållandevis omfattande. Möjligen därmed detär behov kunnaatt
konkurrera med utländska institut SMHI pekar på till viss delsom
redan uppfyllt.

Sammantaget torde SMHI inom för dagens verksamhets-ramen
fonn kunna förbättrade möjligheter öka affärsorienteringenges att
i flera avseenden. Som framgått avsnitt 7.4.1 dock detär grund-av
läggande syftet med myndighetsformen bl.a. bedriva verksamhetatt

rättstillämpning eller produktionsom avser och tjänster,av varor
i första hand lagar eller författningar,styrssom och inteav som

syftar till maximering intjänat överskott. Detta kan tala förav att
det olämpligt med bevarad myndighetsformattvore SMHI för-ge
bättrade affärsmöjligheter.

8.2 Förslag angående verksamhetsform

Ovan harjag analyserat förutsättningarna för olika föränd-typer av
ringar dagens verksamhetsfonn. I bedömningenav olika altema-av
tiv måste de faktorer lyftes fram i inledningen in, dvs.som vägas
att:

primära intressestatens myndighetsuppgiftema,är-
infrastrukturen kräver fortsatt anslagsfinansiering,-
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begränsas,utgifter börstatens-
motiv,förvaltningspolitiskautifrånönskvärtrenodling är-

produktion,integreradtala förkansamproduktionsfördelar-
på-fårsamarbetetinternationelladelta i detmöjligheterna att-

negativt,verkas
osäkerhetformiverksamheti dagensproblemen sam-omav-

innebärdetomfattningochinnehåll attsamthällsuppdragets en
bedriva bådedubbelrollsvårförenlig attavseendenvissai myn-

affärsverksamhet bör lösas, attsamtochdighets-
affärsorienteringen.ökaförfinnasmotiv kan att-

intresseprimära ärdock. Attvarierarbetydelse statensFaktoremas
väsentligtdärförunderstrykas. Det attbör ärmyndighetsuppgiftema

myndig-förutsättningar förväljsverksamhetsfonn rättden gersom
samhällsuppdragetsosäkerhetdenochhetsuppgiftema, att tex. om

minskas.finns kanidagomfattninginnehåll och som
inter-i detdeltamöjligheterlandspåverkas inte attDäremot ett

vädertjänstlandetsverksamhetsfonnvilkendatautbytetnationella av
zeeländskabolagiserade, vä-denfaktumdetvilket bl.a.har, att nya

inter-i detaktörfullvärdigfortfarande fungerardettjänsten som en
tillkopplingenförundantagpå. Medtydersamarbetetnationella

internationelladendärförnedan tordesesamarbeteeuropeiskt
vikt.mindreaspekten avvara

kanbetydelsesamproduktionsfördelamasocksåJag attmenar
mellansamproduktionsfördelarförekommerVisserligenned.tonas

bedömningMinaffärsverksamheten. ärochuppdrags-anslags-,
intefördelarna ärframgått attdock, resonemanget avovan,avsom

förekomstfortsattmotiverasig kanistorlek desådan avatt enen
affärs-ochuppdrags-anslags-,innebärdetproblem attde som

organisation.bedrivs iverksamheten samma
möjligheterSMl-llzsvidare atttyderomständigheterVissa att

bl.a.talardettämligen goda. Förredanaffärsverksamhet ärbedriva
iredanaffärsverksamhetenutvecklamedvällyckatsSMHI attatt

i allmän-vädertjänstereuropeiskaövrigaochmyndighetsfonnen att
behovetintetordeVidareSMHI.förutsättningarhar änhet sämre
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öka affärsorienteringen såatt eftersom konkurrens-stort,av vara
situationen sannolikt inte kommer radikalt förändras låtatt attvara

viss ökad konkurrens kan förväntas. Enligt min bedömningen är
det heller inte troligt intäkterna skulle kunna ökas i betydandeatt
grad SMHI bolagiserades.även För det talar delattom storen av
uppdrags- och affärsverksamhetens intäkter kommer från kunder

köp stabila och sannolikt inte kanär ökas vid bolagisering,vars en
detta torde gälla Luftfartsverket, Försvarsmakten, Vägverket,t.ex.
Sjöfartsverket, lantbrukare kontrollerade reglerings- och kraftföre-

m.fl. Sammantagettag, 100-110 mkrär de 175 mkrca av upp-
drags- och affärsverksamheten 9394 denna Reste-omsatte art.av
rande 65-75 mkr torde vid bolagisering kunna vadväxa änen mer

i den uppskattning de framtida intäkternaantogs gjor-som av som
des i kapitel Ett bolagiserat SMHI torde dock få svårare att sam-
verka med andra myndigheter, vilket kan minska uppdragsin-
täktema, samtidigt också risken för förluster skall uppstå iattsom
verksamheten öka.torde Sammantaget jag bedömningen dengör att
potential för ökade intäkter marknadsutvecklingen skapar i storsom
utsträckning kan tillvaratas med nuvarande förutsättningar.även

Min uppgift i vilken verksamhetsfomiär pröva kravatt statens
på SMHI bäst kan tillgodoses. Av avsnitten 8.1.2 till 8.1.5 framgår

inget alternativ helt kan tillgodose deatt önskemål finns. Allasom
alternativ har både för- och nackdelar:

Alternativet bolagisera SMHI har bl.a. fördelen vissaatt att av
de problem beskrivits i avsnitt 8.1.1 torde reduceras, bl.a.som
framtvingas avtalsstyrd relation mellan bolaget och vari-statenen

institutets uppgifter preciseras. Däremot torde de problemgenom
förknippade med SMHIär bedriver både myndighets- ochattsom

affärsverksamhet förstärkas. Således torde risken öka förLex. att
SMHI:s trovärdighet i rollen oberoende statligt expertorgansom
inom det meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska området
ifrågasätts. Vidare framstår bolagisering inte lämplig moten som
bakgrund de förvaltningspolitiska uttalanden redovisats iav som
kapitel För det talar vissa institutets uppgifter kan bedömasatt av

olämpliga bedriva i bolagsfonn, konkurrens inte inomatt attvara
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verksam-infrastrukturellapå denuppståtid kommeröverskådlig att
förblikommerfinansiering stortstatlig attbehovetheten, att av

konkurrensneutraletablerasvårtmyckettorde attdetattsamt vara
samhället.utförSMHItjänsterdeupphandling av

fördelenhar bl.a.affärsverktillSMHIombildaAlternativet att
fördagenslämpad attänform ärverksamheten mersomatt enges

kanaktiebolagettilliochaffärsverksamhet, motsatsbedriva som
ombild-Engodtagbart sätt.myndighetsuppgiftema etthantera

för-problemde ärförstärkadocktordeaffärsverktill somning
bådebedrivarollendubbladenhar attSMHImedknippade att

uppvisarverksamhetSMHI:saffärsverksamhet.ochmyndighets-
intedenegenskaper gör attavseendenväsentligatvåockså i som

oansenlig,intebedrivsDelsaffärsverksformen.sig förlämpar en
kommerDelskonkurrens.iverksamheten endelväxande,och av

kunnatidöverskådliginominteverksamhetendel attbetydande av
skulleaffärsverktillombildningintäkter. Enmedfinansieras egna

förvaltningspolitiska motsträvanfrån deninnebäraockså avstegett
kapitelibeskrivitsrenodlingökad som

uppdragsverk-ochanslags-såSMHI,delaAlternativet attatt
friståendeaffärsverksamhetenochmyndighet ettbildarsamheten en

för-denhar bl.a.myndigheten,frånskiljtägandetmedaktiebolag
problemdetordeDärigenomsker.renodlingtydlig somdelen att en

bådesamtidigtlösas,definitivtverksamhetdagensiakttagits i som
i formerbedrivaskommeraffärsverksamheten attochmyndighets-

tordedelningsyften. Enrespektivederasanpassade förvälärsom
förvaltningspolitiska ut-årsmedlinjeväl iliggaockså senare

helaintedelningförsvårar är attomständighetveckling. En ensom
sikt kom-Påkonkurrens.ibedrivsdagslägetiaffärsverksamheten

innebärdelningöka. En attkonkurrensendock sam-attmer
be-minenligtdock inteDessaförloras. ärproduktionsfördelama

fortsattmotiverari sigdestorleksådan sam-dömning att enenav
delningmednackdelenorganisation. Den störstamanhållen en

organisationsmodellinföraskulledärmedSverigetorde enattvara
verksamhetmeteorologiskförgällervadfrånskiljer sig somsom

bedrivervädertjänsternationelladärländer,europeiskaövrigai
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myndighets- och affärsverksamhet integrerat. Detta skulle kunna
innebära problem i det europeiska samarbetet, eftersom det svenska
nationella meteorologiska institutet inte längre skulle representera
både myndighets- och affärsverksamheten.

Alternativet behålla myndighetsfomien har fördelenbl.a.att att
verksamheten därmed fortsatt bedrivs i form lämpad förären som
de grundläggande myndighetsuppgiftema. Som framgått kan också
dagens problem sannolikt reduceras verksamhetsfonnenutan att
ändras. Således torde styrningen både myndighets- och affärs-av
verksamheten kunna bli tydligare åtgärder brytergenom som myn-
dighetsverksamhetens direkta beroende affärsverksamheten.av
Härigenom torde också de problem förknippade medär attsom
SMHI bedriver både myndighets- och affärsverksamhet i viss mån
minskas. Slutligen kan regeringen besluta undantag från ettom
flertal generella begränsningar för myndighets möjligheter atten

affärer de betydandegöra hinder för verksamheten.utgöraom anses
kanDet dock ifrågasättas det lämpligt SMHI för-attom vore ge

bättrade affärsmöjligheter inom för myndighetsfonnen, efter-ramen
därmed skulle tänja på för myndighetsfonnengränsernasom man

och möjligen sända fel signaler vad myndighetsfonnen börut om
användas till.

Min bedömning alternativen bolagisera hela SMHIär att att re-
spektive ombilda SMHI till affärsverk olämpliga och böratt är
genomföras. För detta talar bl.a. båda alternativen förstärker deatt
problem förknippade med SMHl:s dubblaär roll bedrivaattsom
både myndighets- och affärsverksamhet. Vidare jag bedöm-gör
ningen SMHI redan idag torde ha tillräckligt goda möjligheteratt

tillvarata de affärsmöjligheter marknaden erbjuder.att Varkensom
aktiebolags- eller affärsverksfonnen bör heller användas för verk-
samhet med sådant betydande anslagsberoende SMHl:s.ett som
Mot ombildning till affärsverk talar dessutom SMHI inte be-att
driver verksamheten i monopolställning. Mot bolagisera SMHIatt
talar vad vissa uppgifternautöver densägs att ärsom ovan av av

de inte bör bedrivas i bolagsform. Vidare framstårarten bola-att en
gisering också olämplig bakgrund konkurrens intemot attsom av
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verksam-infrastrukturelladenalltframföruppstå påförväntaskan
infra-denleverantöreralternativaavsaknaden avheten, samt att av

konkurrensneutralinnebärocksåverksamheten att upp-strukturella
etablera.svårsamhälletutför attärSMHItjänsterdehandling av

iSMHIdelaskäl förmångamening talar att myn-min enEnligt
innebäradelningskulleBl.a.aktiebolag.friståendeochdighet enett
i formerbedrivaskomaffärsverksamheten attochmyndighets-att

skulledelningsyften. Enrespektivederasföranpassadevälärsom
tidigare,diskuteratsproblemdepålösninginnebäraockså somen

förriskenochskapas,förhållandenkonkurrensneutralaskullet.ex.
minime-myndighetsrollenitrovärdighetSMHI:sifrågasättande av

förvaltnings-med deni linjevälliggaocksåskulledelningEnras.
utvecklingen.politiska

förlämpligtintedockdet attjagbedömerfördelardessaTrots
till dettaHuvudskälet är,delning.genomföra somnärvarande en

organisatoriskdelningredovisning, ärtidigareframgått att enenav
Jagperspektiv.europeisktifrämmandesigskulle ettlösning tesom

Sverige ettrepresenterasangeläget sam-det att avbedömer som
försarbetsdelningdiskussioneri deSMHImanhållet somm.m.om

Ettinstituten.meteorologiskanationellaolikademellani Europa
bo-tänktadetdelninggenomföra är attidagskäl mot att enannat

kom-På siktkonkurrens.verka iskulledelbegränsadtilllaget en
bedömningminenligtvarför dettaöka,konkurrensendock attmer

inne-ocksåskulledelninghinder. Enavgörandeskulleinte ettvara
tillvaratas,kaninte längresamproduktionsfördelama menbära att

destorlekendenbedömning inte attminenligt en-dockdessa är av
organisation.sammanhållenfortsattmotiverakansamt en

innebära störreutvecklingensannolikt attkommer enlite siktPå
eftersomi Europa,lösningarorganisatoriskai valetvariation av

aktua-tordeoch konkurrensenkommersialiseringenökadedenbl.a.
länder.fleraiverksamhetenuppdelningorganisatorisklisera aven

förbättras.därmedskulleSMHIdelaförFörutsättningarna att
vi-tillsverksamhetSMHI:sförordarjagbakgrund attdennaMot

min-Förmyndighetsform.idrivs attoch fortsatthållsdare samman
underlättafördiskuterats, atttidigare samt ende problemska som
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eventuell framtida delning, föreslår dock följande åtgärderatt
genomförs i syfte förbättra styrningen SMHI:att av

De uppgifter hör till SMHl:s myndighetsroll bör tydligaresom-
definieras. Myndighetsrollen bör enligt min mening omfatta
dagens anslags- och uppdragsverksamhet. Myndighetsrollen bör
således inkludera observationstjänst inklusive insamling, kon-
troll och lagring data, framtagning grundläggandeav av ana-
lyser och delar SMHl:s forskning och utveckling,prognoser, av
erforderlig internationell samverkan, slutproduktion t.ex.som
varningar, allmän prognostjänst och viss allmän information, och
distribution, slutproduktion riktadäven samverkandesamt mot
myndigheter i uppdragsverksamheten och expertuppdrag
vattendomstolar.

Användningen SMHl:s anslag bör begränsas till uppgifterav-
nödvändiga för tillgodose samhälletsär behovattsom av var-

ningar och allmänna till sådana samhällsnödvän-samtprognoser,
diga uppgifter nyttiggör den kompetens institutet byggersom

i den infrastrukturella verksamheten och där ingenupp annan
kan fungera beställare tjänsten ifråga.som av

Myndighetsverksamhetens direkta beroende affärsverksam-av-
heten bör brytas. Affärsverksamheten bör inte längre lämna ett
direkt bidrag till infrastrukturen. Priserna i affärsverksamheten
bör dock fortsatt inkludera kostnader för infrastrukturen, men
statsmakterna bör formulera avkastningskrav affärsverk-ett
samheten och avkastningen levereras till statsverket. Minimi-
nivå för avkastningskravet bör, i enlighet med ECOMET, vara

%3 infrastrukturkostnadema skall täckas.att Statsmakternaav
har dock ställt krav på affärsverksamheten skall lönsamatt vara
och bidrag till infrastrukturen.större Avkastningskravetettge
bör därför kunna inkludera krav på överskott.även Ifall dettaett

så avkastningskravetsätts totalt affärsverksam-att sett motsvarar
hetens nuvarande bidrag till infrastrukturen kan effekterna iut-
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och SMHI. Av-både för statsbudgetenneutralagångsläget bli
beloppbestämtantingenuttryckaskastningskravet kan ettsom

affärsverksamhetensprocentuell andel omsätt-eller avsom en
SMHI:s regleringsbrev.inskrivas ibörAvkastningskravetning.

uppdrags-infrastrukturen till delkommerbidragDe genomsom-
Ökad samhällsekonomiskbibehållas.däremotverksamheten bör

meduppnås intressenternämligenkaneffektivitet storaom
incita-uppdragsverksamhet,i SMHI:sfallet ärnyttor, gessom

och kvalitet.kostnaderinfrastrukturenspåverkament att

förasinternationella börsavgifter imedlemförKostnader organ-
finansieras viaiställetochramanslag, sär-från SMHI:sbort ett

EUMETSAT-avgiftema.sker förskilt anslag, så numerasom

Detal-principförslag.betraktasföreslår börjagmodellDen ettsom
bestämtbör formulerasavkastningskravetifalljerna, ettt.ex. som

ibör utformasomsättningen,procentuell andelbelopp eller aven
Kommunikationsdepanementet.ochdiskussion mellan SMHI

nuvarande för-bedömningligger bl.a.förslagetBakom atten
förtillräckligaaffärsverksamhetbedrivaförutsättningar attäratt

kan förväntasmöjlighetertillvarata deskall kunnaSMHI upp-som
regelsystemnuvarandebedömningenOmstå på marknaden. görs att

bättredärför böraffärsverksamhetenbegränsande, ochalltförär ges
skäli dagsläget. EttSMHI ske redandelningmöjligheter, bör aven

sammanhålletaffärsorienteringstarkt ökadtill detta ettär att aven
tidigare.diskuteratsproblemförstärka flera deSMHI skulle somav

tänjalämpligtmin mening intedet enligtskälEtt är attärannat att
undantagbevilja SMHImyndighetsfonnenför attgränserna genom

regler.från generella
i dagslägetockså redanDelningsaltemativet bör övervägas om

främja ökadmålöverordnatdetstatsmakterna är attettattanser
dettaoch detverksamhetsområde,konkurrens inom SMHI:s att av

förhållandenkonkurrensneutralaskapa såanledningskäl finns att
konkurrensfördelarundanröja demöjligt att som sam-genomsom
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produktionen anslags-, uppdrags- och affärsverksamhetenav ger
SMHI.

Sammanfattningsvis förordarjag SMHl:s verksamhet tills vi-att
dare hålls och drivs i myndighetsfonn. Alternativet delaattsamman
SMHI bör på sikt. Bolagisering hela SMHIprövas respektiveav
ombildning institutet till affärsverk däremot olämpliga lös-ärav
ningar enligt min mening.

Övriga8.3 överväganden och förslag

I utredningsarbetet har andra iakttagelser och övervägandenäven
gjorts, vissa kring frågor särskilt specificerats i utred-varav som
ningens direktiv. I detta avsnitt redovisas väsentligare sådana över-
väganden och vissa förslag.

8.3.1 Anslagets storlek

199394 finansierades den meteorologiska, hydrologiska och ocea-
nografiska infrastrukturen till 70 % med anslag från Kommuni-ca
kationsdepartementet till SMHI. Om, i enlighet med vad jag före-
slår affärsverksamhetens bidrag istället inlevererats till stats-ovan,
kassan och anslaget ökats i motsvarande grad skulle anslagets andel

finansieringen varit drygt %.85av
Som framgått kommer också den infrastrukturella verksamheten
for överskådlig tid behövaatt offentligtgaranteras ettgenom

åtagande. Att anslag till SMHI alltjämt bör finansiera huvuddelen
infrastrukturen emellertid ingentingsäger anslagets storlekav om

i absoluta tal. Vissa tecken tyder dock på besparingarna i denatt
infrastrukturella verksamheten sig för vadnärmat gränsen ärsom
acceptabelt statsmakterna vill upprätthålla kvaliteten i verk-om
samheten. Således har SMHI beslutat lägga ned materialtransport-

och fältforskningsområdennätet glesa det hydrologiska ob-samt ut
servationsnätet. Som framgått avsnitt visar5.1.1 också olika stu-av
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tillökade bidraginformationmeteorologiskdier attnyttan avav
samhälls-godkaneventuelltverksamheteninfrastrukturelladen ge

avkastning.ekonomisk
gåranslagetdeldenjag därförSammantaget att somavanser

på åtminstonebibehållasbörverksamheteninfrastrukturellatill den
på-för dedockbörreservationerVissanivå. göras attnuvarande

infrastruk-förkostnadernainnebärrationaliseringamagående att
omför-vissamöjligenoch förpå sikt,minskarmåni viss attturen

infrastrukturen,förfmansieringsbördomadelningar kan göras seav
avsnitt 8.3.2.

finan-omfördelaFörutsättningar för8.3.2 att

infrastrukturensieringen av

fman-påtyderteckenfinnsavsnitt 5.1.1framgått attSom somav
eventuelltverksamheteninfrastrukturelladenförsieringsbördoma

avspegladebättrefinansieringensåomfördelaskunnaskulle att
hydrologisk ochmeteorologisk,samhällssektorersolika nytta av

välfärdsteoretiska analysinformation. I denoceanograñsk av
uppdragpå mittgjortStatskontoret sägsverksamhetSMHI:s som

infra-anslagets deloch det allmännaförsvaretshandi förstaatt av
andel ökas.vägsektomsminskas ochkostnader bordestrukturens

Förintressanta.Statskontorets slutsatsermeningEnligt min är
finansie-fördelaförförutsättningarnakunna bedöma attatt om

olika samhälls-kunskapfördjupaddockbehövsringsbördoma om
in-oceanografiskochmeteorologisk, hydrologisksektorers nytta av

kanEventuelltutreds vidare.frågaföreslår dennaformation. Jag att
till SMHI.uppdragsådantett ges

utvecklingochForskning8.3.3

forskningSMHI:sfarhågoruttrycktsharolika sammanhangI attom
kvalitet. Iochelleromfattningotillräckligutvecklingoch är av
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RRV:s revisionsrapport SMHI kunskapsinriktad uppdragsmyn-en-
dighet, Dnr 1989:76, sades SMHI:s FoUt.ex. har litenatt omfatt-
ning jämfört med motvarande institutioner i andra länder. Vidare
har regeringen vid flera tillfällen betonat FoU-verksamheten böratt
prioriteras, 199394:100,t.ex. bil.se prop.

Vissa förändringar har dock skett under år. Bl.a. tyckssenare
SMHI:s omorganisation 1992, bl.a. innebar institutets dit-attsom
tillsvarande två FoU-enheter slogs till samlad FoU-samman en
enhet, ha inneburit kraftsamling för verksamheten. Vidare haren
flera de forskare intervjuatsexterna i utredningsarbetetav som
pekat på förhållandena förbättrats.att De intervjuade forskarna an-

överlag SMHI:s FoU godatt kvalitet,ärser ävenav om man anser
omfattningen bordeatt kunna och inriktningenstörre möjligenvara

Beträffande FoU-verksamhetens omfattningen harjagannan. dock
kunnat konstatera andelen FoU hos SMHIatt internationellt ärsett
normal, låt institutet inte tillhöratt de Somvara satsar mest.som
framgått avsnitt 3.1.1 SMHI:sär FoU-andelt.ex.av denstörre än
brittiska vädertjänstens och lika Frankrikes.stor som

Sammantaget bedömerjag SMHI:s FoU-verksamhetatt fungerar
tillfredsställande. Dessutom torde ytterligare framåt omnärsteg tas
det planerade klimatmodellcentrat etableras.

8.3.4 SMHI:s roll i miljöarbetet

Enligt mina direktiv skall jag föreslå hur SMHI:s miljöansvar bör
utfonnas. Att SMHI har roll i det svenska miljövårdsarbeteten är
naturligt. För kunna utföra denatt grundläggande uppgiften att pro-
ducera varningar och allmänna mäste institutet bl.a.prognoser
samla och på olika bearbetasätt mängd meteorologiska, hyd-en
rologiska och oceanografiska data. Hänned produceras också infor-
mation och byggs kompetens värde för miljö-ärupp en som av
sektom. Som framgått avsnitt 6.2 bedriver också SMHIav ett om-
fattande arbete riktat miljösektom. Totaltmot detta 35omsatte ca
mkr 199394, 8,7 mkr finansierades inom SMHI:s ramanslag.varav
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förvaltningsmyndighet förcentralemellertidSMHI meteoro-är
miljö-frågor och inteoceanografiskaochhydrologiskalogiska, en

SMHI bedriva miljö-därför intemening börEnligt minmyndighet.
SMHI:s miljöansvar böranserjagIställetpå anslag.arbete atteget

beslutat,statsmakterna skallprecisinstitutet,tolkas att somsom
kandvs. kompetent aktörmiljöarbetet,i som av-enresursvara en

andra.ropas av
sannoliktUtgångspunkten för detta synsätt är statensatt resurser

vilka miljöinsatserbedömauppgifteneffektivastanvänds attom
bäst börstatligaprioritera hurväsentliga ochär att resurser an-som

dvs. imyndigheterna,de miljöansvarigatill fullo utförsvändas av
ramanslagden män SMHI:sNaturvårdsverket. Ihandförsta an-

tillöverförasdessa medel iställetdärförmiljöarbete börvänds för
huvudtitel.Miljödepaitementets

ingicks medsamverkansavtaldock detSMHI att somuppger
institutetsförförutsättningarnaförändratharNaturvårdsverket 1994

dekommitmyndigheterna harochmiljöarbete attöverensatt om
institu-inom9394 finansieradesmiljöarbeteSMHI:sdelar somav

oceanografiska datavissainsamlingramanslag dvs. samttets av
oceanograñska laboratorium inte längreverksamhet vid SMHI:s

del denbetraktasiställetmiljöarbetebör benämnas utan som en av
infrastrukturen.oceanografiskaochmeteorologiska, hydrologiska

gjorttill underlagtillgånghar inte haftSMHI-utredningen som
dedentill ifall dessa dataställningmöjligtdet är attartenatt ta av

oceanografiskahydrologiska ochmeteorologiska,i denbör inräknas
datainsamlingdock dennabedömninginfrastrukturen. Min är att om

alltså ingår i denochmiljöintressen,handi första betingas av
verksamheten finansierassä börinfrastrukturen,ovannämnda av

såOm fallet börtill SMHI.med anslagmiljösektorn, och inte är
till Miljödeparte-anslagfrån SMHI:smotsvarande medel föras över
fram underlagi uppdraghuvudtitel. SMHI bör ta ettattmentets ges

ställning i dennadepartementmöjliggör för berörda att tasom
fråga.

miljöområdetverksamhet inomSMHI:ssak förefallerI annars
kan användas förskrivningarNedanståendeinriktning.ha atträtt
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beskriva inriktningen på arbetet, och för därmed också preciseraatt
vad SMHI skall kunna erbjuda miljösektom:

SMHI har till uppgift bevaka, beskriva och prognosticeraatt me-
teorologiska, hydrologiska och oceanografiska tillstånd och sam-
band. Därvid bidrar SMHI till skapa bättre beslutsunderlagatt

andra. Inom miljöområdet innebär detta:

SMHI:s mätning, behandling mätdata och modelleringatt av-
för samla kunskap i främst fysikaliska och i vissatt ut-
sträckning kemiska bidrag till samhällets förtenner ger organ
miljöövervakning och miljöinsatser,

SMHI:s forskning bidrar till ökad kunskap sambandatt om-
fysikaliska klimatutveckling och miljökonse-om processer,

kvenser del den svenska miljöforskningen,som samten av

SMHI utredningar och rådgivningatt olikagenom-
myndigheter, användare och kunder underlag för fysiskger
planering, miljöutredningar, lagstiftning, internationella för-
handlingar och andra beslut.

8.3.5 SMHI:s roll i det civila försvaret

SMHI beredskapsmyndighet och skallär sådan bl.a. i fred pla-som
för kunna övergå till krigsorganisationatt under höjd bered-nera

skap och vidta övriga åtgärder för den beredskapen. Underegna
höjd beredskap skall SMHI lämna meteorologisk, hydrologisk och
oceanografisk information till antal funktioner och myndig-ett stort
heter inom såväl det civila militära försvaret.som

Enligt mina direktiv skall jag frågan SMHI:s roll i detpröva om
civila försvaret. Därvid har två frågor särskilt uppmärksammats. För
det första huruvida SMHI skulle kunna bli s.k. funktionsansvarigen
myndighet. Beredskapsförordningen delar in samhället i antalett
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särskild betydelsei krigsamhällssektorerfunktioner, dvs. är avsom
funktionsansvarigfunktion finnsvarjetotalförsvaret. Förför en

och funk-funktionerpå central nivå. Syftet medmyndighet utsedd
beredskapsförberedelsemaförtionsindelning fördelaär att ansvaret

nivånkrigsfara påkrig ochför verksamheten underi fred och un-
sådanamyndigheterTill funktionsansvarigaregeringen.der utses

berörfunktionensamordningsansvar inomfredstidahar ett somsom
SMHI inte kankan därför konstateramyndigheter. Jagflera ut-att

myndighet.funktionsansvarigtillses
SMHIsärskilt uppmärksammatsandra fråganDen är att an-som

vissa investe-bl.a.ökade för kunnasig behöva göraattresurserser
produktionssyste-fredstidahöja säkerhetsnivån i detringar för att

placeringvissaInvesteringarna, bl.a. dubblering system,met. avav
kom-mindre sårbaraskyddat anskaffningutrustning i läge samt av

tillupphovmkrberäknas kosta 5munikationssystem, samt enge
bedömning dock behovetMindriftskostnad på mkr.årlig 2 är att

beredskapsändamål litet, i synnerhetmedel förytterligare är somav
på Omändå minskar sikt.SMHI vill åtgärdade problem annanen

lösasfinansieringen kunnatycks dock endastbedömning görs ge-
ytterligareskjuter tillKommunikationsdepartementetatt an-nom

användningeneller SMHI internt omprioriterarslagsmedel att av
ramanslaget.

förhållanden funge-min bedömning dagensSammantaget är att
civila be-i det försvaretSMHI:s rolltillfredsställande, och attrar

eller finansiering.inriktningvarken vad gällerändras,höver

samverkantill nordiskMöjligheter ökad8.3.6

nordisk samverkan inomuppdrag ingårmittI övervägaatt om
minskaskanförtill kostnadernaområde kan ledaSMHI:s statenatt

affärsverk-uppdrags- ochdet gällerkonkurrensfönnâganoch när
klaraharökad samverkanfinnerOm jagsamheten förbättras. att

föreslå regeringenenligt direktiven över-fördelar börjag upptaatt
detta.läggningar med övriga nordiska stater om
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Det nordiska samarbetet redan idag väl utvecklatär inom alla
SMHI:s discipliner. Olika samarbete förekommer.typer Det kanav

handla regelbundna,t.ex. informella mellan institutensmötenom
chefer, bilateralt eller multilateralt FoU-arbete eller bilateral eller
multilateral operativ samverkan. Erfarenheterna nordisktav sam-
arbete överlag goda.är

Sannolikt skulle ökad nordisk samverkan kunna leda till minska-
de kostnader till följd vissa stordriftsfördelar.t.ex. De potentiellaav
vinsterna dock både osäkraär och svåra uppskatta. På grundatt av
de strukturella skillnaderstora finns mellan länderna på dettasom
område finns också betydande hinder ökad nordisk samverkanmot
i institutionaliserade fomier. Vidare majoritetenmer demenar av
myndighets- och departementsföreträdare intervjuats i desom nor-
diska ländema nuvarande former för samarbeteatt tillräckligaär
och bör bibehållas. I den mån samarbetets omfattning bör öka me-

också överlag detta bör initieras på institutsnivå.att Någranar man
politiska initiativ syftar till institutionella förändringar intesågssom
behövas. Det nordiska perspektivet också för Bl.a.sägs snävt.vara

detsägs orationelltatt i dagsläget kraft sökaatt ägnavore att
uppnå ökad specialisering och arbetsdelning inom Norden denär
europeiska vädertjänstema samtidigt diskuterar motsvarande föränd-
ringar på europeisk nivå.

Mot denna bakgrund görjag bedömningen desammantaget att
fördelar finns med nordiskt samarbete bör kunna tillgodosessom

Ökadmed nuvarande samverkansfonner. nordisk samverkan i mer
institutionaliserade former har enligt min mening inte sådana klara
fördelar det finns skäl för regeringenatt överläggningaratt uppta
med övriga nordiska saken.stater om
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9 Generella direktiv gäller försom

utredningen

Enligt mina direktiv skall jag beakta regeringens direktiv till kom-
mittéer och särskilda utredare EG-aspekter dir. 1988:43 i ut-om
redningsverksamheten direktivet till samtliga kommittéerävensamt
och särskilda utredare offentliga åtaganden dir.prövaattom
1994:23. För arbetet gäller vidare regeringens direktiv redo-attom
visa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 direktivetsamt
till samtliga kommittéer och särskilda utredare redovisa jäm-att
ställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124. Dessutom börjag
i tillämpliga delar beakta regeringens beslut den 1 september 1994

ordning för systematisk genomgång i regeringskanslietom en av
företagsregler.

EU-aspektema har betydelse för utredningen och dessa harstor
behandlats i kapitel 3 respektive kapitel Jag finner inte skält.ex.

ytterligare beröra detta här.att Detsamma gäller för direktivet om
offentliga åtaganden, vilketpröva har behandlatsatt i kapitel

Enligt direktiven jämställdhetspolitiska konsekvenser skallom
alla förslag läggs fram föregås analys och innehållasom av en en
redovisning de jämställdhetspolitiska effekterna. Om kommitténav
eller utredaren bedömer sådan analys och redovisning inteatt en
kan på meningsfullt tillgöras följd utredningsuppdragetsett sätt av
eller karaktär, skallämnets detta och särskilt motiveras. Jaganges
kan inte finna mina förslag har några effekter från jämställd-att
hetssynpunkt. Det framstår därför inte meningsfullt försökaattsom
företa någon analys eller redovisning sådana effekter.av

Inte heller i fallet regionalpolitiskamed konsekvenser framstår
det meningsfullt företa någon särskild analys eller redovis-attsom
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utrednings förslagbeaktas hurdirektiv skallEnligtning. dessa en
delarservicen i olikaden offentligasysselsättningen ochpåverkar

skatteravgifter,förändringarplaneradehurlandet taxor,samt avav
för kommu-förutsättningarnaekonomiskapåverkar deoch bidrag

kanlandet. Jagdelari olikaoch privatpersonernäringsliv avner,
regional-effekter frånhar någramina förslagdock inte finna att

politisk synpunkt.
genomgångsystematiskordning förRegeringens beslut enom

granskning allaföretagsregler innefattarregeringskanslieti avenav
myndighetsföreskrifter ochförordningarochde regler i lagar samt

tillskall syftaGranskningenföretag.berörallmänna råd attsom
demellerbefintliga reglereller bort ersättaförenkla, förändra ta

höga kostnaderförorsakari fall reglernastyrmedel, demed andra
påeffektiviteteni onödaneller andra problem störaattgenom

tillämpligt pådettaheller intemin meningmarknaden. Enligt är
SMHI-utredningen.
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Kommittédirektiv 741W
MW

B84Utredning Sveriges meteorologiskaom

och hydrologiska instituts Dir.
verksamhetsform m.m. 1994:53

Beslut vid den juniregeringssammanträde 2 1994

Sammanfattning uppdragetav

En särskild skall utreda förutsättningarna ochutredare för
konsekvenserna förförändring verksamhetsformenav en av
Sveriges meteorologiska hydrologiska SMHI.och institut

Utredaren skall

krav SMHI bäst kan inompröva uppnåsstatensom-
för dagens uppdragsmodell eller hela eller delarramen om

skall bedrivasverksamheten añärsverk eller bolag,av som

precisera inriktningen omfattningenoch SMHI:s tjänsterav-
samhället

analysera marknadens storlek utveckling gälleroch vad-
uppdrags- affärsverksamhet,och

analysera hur marknaderna och konkurrensen förväntas-
utvecklas i Sverige och i Europa,

tillgången i olikaredogöra för hur till data tillgodoses-
verksamhetsformer bakgrund reglernuvarandemot omav
äganderätt. nyttjanderätt syfteupphovsmannarätt och i att
säkerställa bra avvägning mellan samhällets intressenen
och privata intressen,aktörers
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utbyteförde principerdatapolicy ochredogöra för den av-
organsiationer,i internationelladata gällersom

kostna-tillkan ledanordisk samverkanöverväga attom--
konkurrensförmågan närminskas ochderna for kanstaten

förbättrasañärsverksamheten kanochdet gäller uppdrags-
samt

utformas.föreslå SMHI:s miljöansvar börhur-

utgångspunkterUtredningens

prop.budgetproposition1994Regeringen i arshar
syftar tillarbete inletts1993942100 bil. 7 ettangett att som

verksamhet.för myndighetensklarlägga förutsättningarnaatt

Verksamheten

meteorologiska,förförvaltningsmyndighetSMHI centralär
finan-Verksamhetenoceanograñska fragor.hydrologiska och

intäkterdels medanslag statsbudgeten,dels medsieras över
affärsverksamhet.fran ochuppdrags-

sinförändringgenomförtSMHI har de arensenaste aven
mark-anpassning tillorganisation och sitt arbetssätt genom en

affärsverksam-ochuppdrags-närvarandenaden. För svarar
skall täckaAnslagetomsättningen.för 60 %heten avca

myndighetsuppgifter.för institutetskostnaderna
affärsverksamhet. UppdragochSMHI skiljer uppdrags-på

inommyndigheterutför andrasådana SMHItjänsterär som
finansierasinteför myndighetsansvarsitt sommenramen

inteskalluppdragsverksamhetenTillSMHI:s anslag.över
elleri konkurrensupphandlasföras verksamhet avsomsom

Uppdragsverk-avgifter eller intäkter.medfinansierasköparen
affärsverksam-kostnadstäckning medanfullsamheten skall ge

grunder.kommersiellabedrivsheten
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affärsverk-Riksdagen har uttalat såväl uppdrags-att som
ochbasverksamhetenskall öka sitt bidrag tillsamheten årligen

199495minska. För budgetåretanslagsñnansieringen böratt
bli miljoner kronor.beräknas bidraget 44

affärsverksam-i uppdrags- ochTjänsterna och produkterna
anslags-med denheten fördelar samproducerashar attav

viceochfinansierade verksamheten basverksamheteninom
35-40 miljo-beräknatsDen totala harnyttan motsvaraversa.
1991.SMHI:s strukturutredningkronor år årner per
insamling ochomfattar observationsnätet,Basverksamheten

bearbetning information, forskning utvecklingoch samtav
grundläggande analyser och prognoser.

basverksamheten.Staten övergripande förhar ett ansvar
varnings-Statens omfattar bl.a. ochockså prognos-ansvar

verk-tjänst samarbete inomdeltagande i internationelltsamt
samhetsområdet.

Utbyte data, konkurrens och marknadav

huvud-Marknaden för SMHI:s verksamhet i Sverige består i
sak offentlig förvaltning. vissa områden konkurren-På ärav

fåtalmarknaden SMHI beroendepå är ett storasen svag. av
kunder.

SMHI ochbedömer marknaden kommer växa attatt att
konkurrensen harkommer fortsätta öka. Konkurrensenatt att
ökat från hydrolo-andra meteorologiska ochsåväl nationella
giska institut konsultföretag. Kon-specialiserade privatasom
kurrensen från USAprivata vädertjänster framför allt iär stor

i vissa meteorolo-europeiska länder. USA denäven I ärmen
giska överförsbasverksamheten ñnansierad. Allastatligt data
till privata vädertjänster till enbart distributionskostnaden. De
nationella domine-meteorologiska instituten i Europa har en

skatteñnansie-rande ställning sina flestapå marknader. De är
rade.

SMHI meteorologi, hydrologiförenar disciplinerna och
förstärkeroceanograñ i organisation. Detta unikt ochären



Bilaga166 1 1995:99SOU

4

Rationaliseringar förSMHI:s konkurrenskraft. genomförs att
sänka kostnaderna.

meteorologin förut-Internationellt samarbete inom är en
Varje behöversättning för väderprognosen landgöraatt

andra observationer. distribuerasländers Data ettgenom
världsomspännande GTS Global Telecommunicationsnät,

MeteorologicalSystem, enligt de regler WMO Worldsom
Organization bestämmer. Det finns i samband med detta en
rad internationella fritt deavtal utbyte data mellanom av
nationella meteorologiska instituten. förekommer ocksåDet ett
omfattande utveckling modeller församarbete och driftom av
prognosproduktion och vädersatelliter. För säkra kost-ettatt
nadsfritt utbyte observationer har informell överenskom-av en
melse fram mellan nationellade instituten gentlemensväxt
agreement innebär instituten inte konkurrerar påattsom
varandras hemmamarknader.

Meteorologiska, klimatologiska, oceanografiska hydro-och
logiska utförs SMHIobservationer har fått alltsom av en

betydelse i institutmiljöarbetet. Det gäller också andrastörre
med miljöfrågormotsvarande verksamheter. För globala som
växthuseffekten ozonskiktets förtunning föroch ävenmen
övervakning jorderosion har observationer från radarav m.m.
eller satelliter betydelse. Utredningen skall frånutgåstor att
SMHI och andra nationella meteorologiska institut skall med-
verka till samhället kostnadseffektivt fåpå kansättettatt
tillgång till miljödata.

SMHI har tillsammans med 16 andra meteorologiska
institut lämnat till fåansökan EG-kommissionen atten om
undantag från EU:s konkurrensregler. målen förEtt av an-
sökan åstadkomma villkor for utbyte ochär att gemensamma
handel med meteorologiska data. Förhandlingarna beräknas
avslutas under 1994 eller i börjanår år 1995.av

För närvarande diskussioner principer för data-pågår om
policy internatio-och betalning produkter och tjänster i allaav
nella meteorologiska organisationer. Utredaren följabör noga
ställningstaganden i WMO, European OrganizationEumetsat
for the Exploatation Meteorological ECMWFof Satellites,
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European Centre for Medium Weather Forecasts ochRange
Ecomet European Cooperation in Meteorology vad gäller
regler för utbyte observationer och andra dataprodukter.av

Utredningar

Riksrevisionsverket RRV genomförthar 1992 särskildår en
studie verksamhetsformen, Konkurrensutsatt affärsverk-om
samhet hos förvaltningsmyndigheterna, Dnr 20-91-0908.

Statskontoret 1994har år redovisat studie konse-en om
kvenserna för SMHI ekonomiskt övrigasamarbete medettav
europeiska vädertjänster Konsekvenser för SMHI ökadav
konkurrens inom väderområdet principerEn analys ochav-
förutsättningar för konkurrensneutral prissättning ñnan-och
siering infrastruktur, 1994:3.rapportav

Uppdraget

Riksdagen slagit fasthar det angeläget samhälls-äratt att ett
ekonomiskt ligger till grund for bas-synsätt köpstatens av
tjänstproduktion SMHI samtidigtoch denna utgörattav grun-
den for SMHI:s uppdrags- affärsverksamhetoch prop.
l99293:lOO bil. bet. 199293:TU22, l99293:247.rskr.

En helhetssynsådan måste behovet regel-vägas mot ettav
verk möjliggör likvärdiga konkurrensvillkor markna-påsom
den. Konkurrens leder i allmänhet till verksam-effektivareen
het och högre produktivitet. föränd-Det angelägetär atten en
ring villkoren för SMHI:s verksamhet förbereds Orga-väl.av
nisationen bär-måste och marknaden måstevara mogen vara
kraftig.

En särskild fråga i detta sammanhang de tjänsterär som
SMHI i utfördag samhället. skall redovisa för-Utredaren
och nackdelar med regeringen förhand-därett system utser en
lare för upphandla tjänsterdessa konkurrensneutraltatt ett
sätt.
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oceanograñskahydrologiska ochmeteorologiska,Vissa
användare hardelkollektiva nyttigheter. Enprodukter s.k.är

avgiftsñnansieringdet vidvärderinglågså attnyttan enav
angelägnatjänsterefterfrågarinte ärfinns risk för deatt som

förlustersamhällsekonomiskafall kanför dessasamhället. I
uppstå.

vilketsärskilt redovisa pa sättdärvidUtredaren skall sam-
olikasäkerställas. DekanSMHI:s tjänsterhällets behov av

analy-skallekonomiska konsekvenserverksamhetsformernas
för-lämnai uppdragetredovisas. Vidare ingåroch attseras
inteverksamhetenfinansiering de delarslag somavavom

betalas med intäkter.
SverigespåverkanverksamhetsformensviktigtDet är att
SMHI:ssamarbete det gällertill internationelltmöjligheter när

klarläggs.verksamhet
i SverigeSMHItjänster fran överensstämmerBehoven av

ochövriga nordiska länder harmed de tjänsternära somsom
institu-nationellanordiska länderna tillgodosesi andrade av

habehövervarje nationalstatsjälvklarttioner. Det inteär att
tjänstertillfredsställa behovet närinstitutioner för att avegna

oceanograñ.hydrologi Detmeteorologi, och ärdet gäller
effektivitetsförbättringar, kostnads-möjligaangeläget att

detkvalitetsförbättringar redovisas liksombesparingar och om
finns hindrande skäl vikt.av

till nordisk samverkanOm prövning lederutredarens att
förslagfördelar bör utredningsarbetet leda tillhar klara att

medläggs till svenska regeringen överläggningarden att uppta
verksam-övriga nordiska saken. förändringEnstater om av

hetsformen skall kunna genomföras oaktat detta.
ochGenom åtkomlighet till miljö- väderdataökad och

styckkostnadernaanvändning teknik, kommergenom av ny
för förädling distribution data minska. Kostnadernaoch attav
för infrastrukturen kan komma ökadäremot att genom en
ökad användning satelliter. Utredaren bör klargöra denomav
förväntade tjänsterefterfrágeökningen och förädladepå nya

miljödataoch den omsättningen förökade totala marknaden
och vädertjänster inom överskådlig framtid kommer atten
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kunna bära kostnaderna för insamling och bearbetning av
data.

Utredaren skall löpande hälla kontakt med fackligade
företrädarna.

Utredaren skall redovisa sina förslag juniden 1senast
1995.

För arbetet gäller regeringens direktiv till kommittéer och
särskilda utredare beaktande EG-aspekter i utrednings-om av
verksamheten dir. 1988:43, redovisa regionalpolitiskaattom
konsekvenser dir. 1992:50 till samtliga kommittéer ochsamt
särskilda utredare offentliga dir.pröva åtagandenattom
1994:23.

Kommunikationsdepartementet





sou 1995:99 Bilaga 2 171

än
Kommittédirektiv

Iilläggsdirektiv till utredning Sveriges Dir.om

meteorologiska och hydrologiska instituts 19943150

verksamhetsform m.m.

Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 1994

Uppdraget

Med stöd regeringens bemyndigande den 2 juni 1994av
dir. 1994:53 tillkallade chefen for Kommunikationsdeparte-

den 25 november 1994mentet särskild utredare meden upp-
drag utreda förutsättningarna foratt och konsekvenserna av en
förändring verksamhetsformen for Sveriges meteorologiskaav
och hydrologiska institut SMHI.

Regeringen har därefter beslutat följande tillägg till och änd-
ringar de ursprungliga direktiven:av

En särskild utredare skall utreda förutsättningarna för och
konsekvenserna eventuell förändring verksamhets-av en av
formen för Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut SMHI il de ursprungliga direktiven,

utredaren skall redogöra för hur tillgången till data till--
godoses i olika verksarnhetsformer bakgrundmot av nuva-
rande regler äganderätt, upphovsmannarätt och nyttjan-om
derätt i syfte säkerställa samhällets intressenatt 1,

det är angeläget samhällsekonomiskt liggeratt ett synsätt-
till grund for SMHI:s produktion bastjänster och attav
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uppdrags- ochSMHl:sförgrundensamtidigt utgördenna
5,affärsverksamhet

regel-behovetvägas ettmåstehelhetssyn motsådan aven
mark-konkurrensvillkor pålikvärdigamöjliggörverk som

förvillkorenförändringangelägetDet ärnaden. att aven
5,välförberedsverksamhetSMHI:s

Ökaförförutsättningarnaundersöka attskallutredaren
ochproduktioninsamling,integrationsamarbetet avgenom

6,meteorologiska dataförädling av

kost-etfektivitetsförbättringar,möjligaangelägetdet är att
utökatvidkvalitetsförbättringarochnadsbesparingar ett

skälhindrandefinnsdetredovisas liksomsamarbete avom
6,vikt

oktoberden 1förslagsinaredovisaskall senastutredaren
7,1995

civilaroll i detSMHI:sfråganskall prövautredaren om
försvaret,

kommit-samtligatilldirektivregeringensgällerarbetetför
jämställdhetspoli-redovisautredaresärskildaoch atttéer

sittiutredaren1994:124dir.konsekvenser samt atttiska
beslut denregeringensbeaktadelar börtillämpligaiarbete

systematiskförordning1994september genom-l enom
töretagsregler.regeringskanslietigång av

Kommunikationsdepartementet
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Förkortningar

AMS Arbetsmarknadsstyrelsen
BNP Bruttonationalprodukt
BSH Bundesamt für Seeschiffart und Hydrographie
CFD Centralnämnden för Fastiglietsdata
CHIN Cheferna för Hydrologin i Norden
Ds Departementsserien
ECOMET European Cooperation in Meteorology
ECMWF European forCentre Mediumrange Weather Forecasts
ECSN European Climate Support Network
EG Europeiska Gemenskapen
EU Europeiska Unionen
EUMETSAT European Organization for the Exploration ofMeteoro-

logical Satellites
FFO Fältforskningsomräden
FLT Förenade Landsortstidnixigar
FN Förenta Nationema
FoU Forskning och Utveckling
GTS Global Telecommunication System
HELCOM Helsinki Commission
HIRLAM High Resolution Limited Area Model
ICAO International Civil Aviation Åkganization
ICES International Council for the Exploration of the Sea
ICWED Informal Conference of Westeuropean Directors
IHF International Hydrology Programme
IOC Intergovernmental Oceanographic Commission
IK Justitiekanslern
JO Justitieombudsmannen
LMV Statens Lantmäteriverk
MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
NATO North Atlantic Treaty Äkganization
NFR Naturvetenskapliga Forskningsrådet
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ProgrammetHydrologiskaNordiskaNHP
väderradamätNordisktNORDRAD

AdminstrationAtmosphericandOceanicNationalNOAA
DirektörerMeteorologiskaNordiskaNMD

teknikutvecklingsverketochNärings-NUTEK
observationssystemoptimeratförprojektSMHI:sOBS 2000

ProgrammeHydrologyOperationalOHP
CommissionOslo-ParisOSPARCOM

registreringsverketochPatent-PRV
ProduktionsProcesseniRationaliseringRiPP

RiksrevisionsverketRRV
CentralbyrånStatistiskaSCB

UndersökningGeologiskaSverigesSGU
SjöfartsverketSjöV

LokaltrañkStorstockholmsSL
InstitutHydrologiskaochMeteorologiskaSverigesSMHI

NaturvårdsverkStatensSNV
UtredningarOffentligaStatenssou

TrafikutskottetTU
CulturalScientific andEducationalNationsUnitedUNESCO

Organization
OrganizationMeteorologicalWorldWMO
BeredskapÖverstyrelsen CivilförÖCB
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