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statsrådetTill och chefen

för Försvarsdepartementet

Genom beslut den januari12 1995 bemyndigade regeringen chefen

för Försvarsdepartementet, Thage G tillkallaPeterson, att en
särskild utredare för följa och genomförda ochutvärderaatt upp
pågående strukturförändringar inom Försvarsdepartementets verk-

samhetsområde.

Med stöd detta bemyndigande departementschefentillkalladeav
särskild utredare generaldirektören Jeding. bilagaLars l 1som an-
i korthet utredningens uppdrag och medverkande desamtges

övriga områden behandlas.som
Utredningsarbetet föregått detta betänkande har i huvudsaksom

varit kopplat till den försvarets ochlednings-översyn av myn-
LEMO-utredningen,dighetsstruktur inom för den s.k.som, ramen

i förändrad uppgifts- och ansvarsfördelning inomutmynnat en
genomförandetverksamhetsområdet, och omfattande be-ettav

sparingsprogram.

Som deluppdrag har i utredningens uppgifter ingåttett att ge-
nomföra organisations-samlad uppföljning förändringar ien av
strukturen jämte uppnådda ekonomiska och personella besparingar

l Utredningen tillsatt ilednings-och myndighetsstmktureninom försvaretLEMO,om
juni 1991.
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Utredningsarbe-inom verksamhetsområde.Försvarsdepartementets

utfall ochLEMO-reformenshar varit inriktat på utvärderatet att
och be-omstruktureringaranalysera effekterna genomfördaav

myndighetenvarit utvärderasparingar. Syftet har således inte att
Försvarsmakten närstående organisationer.eller

deltagitsakkunnigaarbetet med detta betänkande harI som
och Ann-Sofie Löth,departementsråden Birgitta Heijer exper-som

Marjaorganisationsdirektörriksrevisionschefen Danielsson,Ingeter
Palmoch kronodirektören Katrin WestlingLemne samt som

Tho-Avdelningsdirektörsärskild konsult jur. kand. Lagerqvist.Bo
Öv Övltoch Smedius vid För-Tonndorf, Jan1 Jan Warrenmas

fram-behjälplig medsvarsmaktens högkvarter har varit utredningen

Statskontoret Anntagande faktaunderlag. Slutligen har genomav
Dahlberg bistått utredningen med värdefullt underlag.

Stockholm juniden 28 1996

JedingLars

Sylvén/Björn
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Inledning1

innehållochUppdrag1.1

ledningFörsvaretsutvärdering1995:01FöUtredningen avom
1995:4dir.direktivUTFÖR regeringensenligtskallstrukturoch

Försvarsdeparte-inomstrukturförändringarutvärderaochfölja upp
deluppdragingår attHäriverksamhetsområde. ettsommentets

organisa-iförändringaruppföljningsamladgenomföra aven
bespa-personellaochekonomiskauppnåddajämtetionsstrukturen

ringar.
strukturför-omfattandedebehandlasbetänkandeföreliggandeI

LEMO-utred-resultathandi förstaföljde, ettändringar avsomsom
strukturför-Medpropositioner.arbete: efterföljandemedningens
besparingarbetydandeförväntningarföljde attändringama om

förväntningardessavarförbetänkandetiuppnås. ärEttskulle tema
dehuvuddeleninfrias,kominte attutsträckning trotsi avattstor

hurärgenomfördes. Ett annat temastrukturförändringarföreslagna
besparingarfrånskillnadtillbesparingsarbete"inre"denna typ av

i fram-bättrelyckasskall kunnaanslagsramarminskadegenom
tiden.

2 951993:42,106; samt105,1992:85,101,1991:112;SOU
-10-29.-10-21,-10-19,1993-06-02,-12-01;-11-30,1992-09-28,PM
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Avgränsning

LEMO-utredningens begränsningari tid och har varit styranderum
för valet verksamhetsnivå och tidsperiod då effektenav av
strukturförändringama i det följande skall studeras. Föreliggande
studie har därför begränsats till i huvudsak omfatta totalförsva-att

ledning på central, högre och lägrerets regional nivå. Tidsperioden
tydligt å sidanavgränsas verksamhetsåret 1990/91 ärav ena som

utgångsläget för förändringsarbetet, å andra sidan 1994/95av resp.
1995/96 de första verksamhetsårenutgör i den organisa-som nya
tionsstrukturen för det militära respektive civila försvaret. De flesta

strukturförändringama inom Försvarsdepartementets verksam-av
Återståendehetsområde gällde fr.o.m. den l juli 1994. förändrings-

arbete inom vissa delar det civila försvaret genomfört tillav var
den julil 1995. De samlade effekterna strukturförändringamaav
och dess genomslag på verksamheten vid totalförsvarsmyndig-
heterna har således varit möjliga utvärdera först under höstenatt
1995.

Den julil 1995 avslutades det första verksamhetsåret inom den
myndigheten Försvarsmakten. Som avstämningspunkt harnya

därför valts utfallet verksamheten budgetåret 1994/95 för denav
militära delen totalförsvaret. De LEMO besparings-uppsattaav av
målen grundar sig på beräkningsunderlag för budgetåret 1991/92

begärdes in från totalförsvarsmyndighetema gällandesom resursan-
UTFÖRvändning för ledning i fred. har på liknande frånsätt

totalförsvarets myndigheter begärt in uppgifter utfall i kostnaderom
och personår för budgetåret 1994/95.

På grund viss andel deltidstjänster inom försvarsmaktenav en
personalresursemasär omfattning uttryckt i antal tjänster inget
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iberäknatsdärförharPersonalbehovetjämförelsemått.relevant

årsarbeten.personârantal
uppräknatshar1991/92verksamhetsåretförbeloppBudgeterat

februarimellanNPInettoprisindexenligt1995till fast prisläge
%.med 8,59för 1995årsmedeltaletoch1992

slut-ochanalysSammanfattning1.2 av

satser

Strukturförändringarna

myndig-strukturiörändringaromfattandetill deOm somman ser
verksamhetsområdeFörsvarsdepartementetsinomheterna genom-

fåttLEMOklartstår det1993-1995, ettperiodenunder attgått
har debeslutochövervägandenregeringensEftergenomslag.starkt

genom-procent blivittill 80framladeLEMOförslag översom
följaberäknadesbesparingseffektemaharförda. Däremot avsom

resultat.förväntatinte givitomstruktureringama
iFörändringartillförslagLEMO:ssigavspeglartydligtSärskilt

propositioniInnehålletledningsorganisation.Försvarsmaktens
i alltöverensstämderiksdagsbeslutpåföljandemed1991/922102

förändringarbeträffandeförslagitutredningenmed vadväsentligt
geografiskamyndighetsorganisationen. Denochlednings-av

3 bilagaSelven
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indelningen i militärområden milo förändrades då antalet milon
minskades från tidigare fem till Vidare ombildades tidigare fyratre.
luftförsvarssektorer till flygkommandoförband FK. Dentre nya

genomgripande förändringen bestodmest i bildandet denav nya
myndigheten Försvarsmakten då 95 myndigheter, omfattande armé-,
marin- och flygvapenförband operativ ledning ladessamt m.m.,

i den myndigheten.samman nya
Regeringens förslag till omorganisation Försvarsmaktensav

hälso- och sjukvård grundades till delar på LEMO:s förslagstora
till sjukvårdsorganisation inom försvaret. Den julil lades1994ny
Försvarets sjukvårdsstyrelse SjvS ned varvid myndighetens stabs-
och ledningsfunktioner det inomövertogs Försvarsmaktenav
inrättade Försvarets sjukvårdscentrum FSC.

Ansvaret för det administrativa stödet till Försvarsmakten låg
tidigare på myndigheten Försvarets civilförvaltning FCF. I
enlighet med LEMO:s förslag genomfördes nedläggning FCF.en av
Huvuddelen verksamheten inlemmades i den myndighetenav nya
Försvarsmakten.

fråganI framtida former för förvaltning försvarsfastig-om av
heter regeringen fasta på LEMO:s förslagtog till förnyaden
inriktning lokalförsörjning och fastighetsförvaltning,statens därav
myndigheterna för sin planering och lokalhållning. Motsvarar egen
denna bakgrund upphörde verksamheten vid Fortifikationsför-
valtningen FortF och överfördes dels till avgiftsfinansieraden ny,
myndighet, Fortifikationsverket FORTV ägarföreträdare försom

försvarsfastigheter, dels tillstatens byggkonsultföretaget Confortia
AB.

Regering och riksdag beslutade i enlighet med LEMO-utred-
ningens förslag avseende verksamheten vid Försvarets datacenter
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tillhandahållaskallintemediecenterrespektive Försvarets statenatt
på denkonkurrensiupphandlasochproduceraskantjänster som

beslöt riksdagenhäravkonsekvens attSommarknaden.öppna en
ochdatacenterskulder i Försvaretsochtillgångaröverlåta statens

aktiebolag.privatägtellerstatligttillmediecenterFörsvarets ett
företagettilldatacenterförsåldes Försvaretsvåren 1993Under

AB.Telubtillmediecenteroch FörsvaretsNordicWM-data
LEMO-utredningenförordadehögskolorBeträffande Försvarets

förvaltnings-FörsvaretsMilitärhögskolan,sammanslagning aven
Regeringenmyndighet.tillFörsvarshögskolanhögskola och en ny

mellaninriktningiskillnaderprincipiellaemellertidanförde
Försvarshögskolanbibehållandeförskälskolorna somett avsom

självständigfortsattmedtotalförsvaretför enresursgemensamen
bildadesMilitärhögskolanmyndighetenställning. Den genomnya

Numeraförvaltningshögskola.sammanslagning med Försvarets
underdirektMilitärhögskolanFörsvarshögskolansåvällyder som

Försvarsmakten.isåledes inteingårochregeringen
materielförsörjningförsvaretsfrågortill vissaanslutningI om

vid FörsvaretsverksamhetenhuvuddelenLEMOförordade att av
Försvarsmakten. luppdragpåskeskallmaterielverk FMV av

vidverksamhetenövergickpropositionregeringensmedenlighet
avgifts-blitilljuli 1994denfrån 1materielverk attFörsvarets

uppdragsgivaren.främstedenFörsvarsmaktenfinansierad med som
har intetotalförsvaretdelenciviladeninomFörändringarna av

Dockförsvarsområden.övrigainomomfattandelikavarit som
iindelningengeografiskadenförändringgenomfördes aven

frånminskadescivonantaletmedsambandicivilområden civo att
uppnåvarit överensstäm-harMålsättningentillfem atttidigare tre.

civilområden.ochmilitär-Sverige iindelningenimelse av
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Besparingar

LEMO-utredningens förslag

LEMO-utredningen skulle enligt sina direktiv dir. 1991:44
redovisa konsekvenserna besparingarsammantagnaav om cza en
tredjedel nuvarande resursanvändning för försvaretsav ledning i
fred. Av det beräkningsunderlag LEMO i november 1991som
begärde in från Försvarsmakten Fst/Plan 3 PM 1991-11-19
framgår resursanvändningenatt för Försvarsmaktens ledning i fred
1991/92 omfattade 1 500 miljoner kronor 2 500 personår. Decza

regeringen åsyftade besparingarnaav skulle således innebära en
kostnadsreducering 500 miljoner kronor cza 750 personår.om cza
I LEMO:s första betänkande fördelades regeringens besparingskrav
mellan ledningsorganisationens olika nivåer till sammanlagden

475 miljoner kronor.summa om
Återstående besparingar 27 miljoner fördelades mellan övriga

totalförsvarsmyndigheter. LEMO-utredningens besparingsförslag
specificeras i avsnitt 4.4.

Förutom ovanstående besparingsmål bedömde LEMO dessatt
förslag till förändring försvarets fastighetsförvaltning skulleav
innebära besparing på 100-150 personår. Tillen LEMO:s be-
sparingsmål får räknas denäven överenskommelse slutits medsom
Försvarets materielverk effektivisering verksamheten medom en av
25 motsvarandeprocent 300 miljoner kronor respektive med
Överstyrelsen for civil beredskap genomförandetom ettav
besparingsprogram omfattande 10 miljoner kronor.
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tillförslagLEMO-utredningenssammanlagdaDen summan av
kronor.miljoneromkring 800tilluppgårbesparingar

besparingseffektenproposition: DenBesparingsmål i stora av
l99l/92:l00:propositioniföljandepåLEMO beskrivs sätt

fulltefterförslagen,bedömningsamlade"Utredningens är att
forresursanvändningenibesparingargenomförande, innebär

miljonercirka 475ellerårsarbetskrafterpå 800ledning i fred cza
tillmöjligheternauppfattningRegeringensår.--- ärkronor attper

omfatt-i denhuvudsakgenomförande, i ärefter fulltbesparingar,
bedömer."utredningenning som

försvars-ändrahandlade intebesparingsbeting attLEMO:s om
miljoner475omfördelagivnadeninomutan att ramenramarna

delhögkvarteretskrigsändamål. Förtillledningsresurserkronor från
kronormiljonerkategorisk: 200besparingsmålpropositionensvar

tillrefereradesverksamheterövrigapersonår. Förrespektive 250

propositionema.iinstämmandemedLEMO:s mål

omstrukture-följaberäknadesBesparingseffektemaUtfall: avsom
hardiagramnedanståenderesultat. Igivit förväntatringarna har inte

inombesparingargrundadeöverenskommelsermedtagits de på
ÖCB och FMV.
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Diagram 1: Måluppfvllelse besparingsmâlen den militärainomav
ledningsfunktionen

100% _,,_PersonárI
KostnaderEI

M50% f"

60%

40%

20%

0% 4; A-aw-- -o- l T- - 2 l l

éH--20%r

40%

Utfallet besparingarna avseende Försvarsmaktens ledning påav
central, högre och lägre regional nivå redovisas i diagram 1 ovan.
Här framgår besparingsmålen inte har uppfyllts,att sig förvare
högkvarteret eller för ledningsorganisationen helhet.som

Enligt diagram 2 nedan har besparingsmålen i uppnåttsstort sett
inom verksamhetsområdena administrativt stöd till försvarsmakten,
försvarets hälso- och sjukvård vid civilbefälhavarkansliema.samt
Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten har dock organisationsför-
ändringarna inte fullföljts.ännu
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Diagram Måluppfyllelse besparingsmålen2: stödfunktionerav
civilbefälhavarnasamt

100%

PersonárIso
KostnaderD

i W

10%

ggg
Adm.stod Fbrsv.hälso sjukv. Civilbefalhavama

Utvärderingen har försökt klarlägga varför besparingsmålen i

LEMO-reformen ñck så genomslag, i synnerhet på nivåernasvagt
under högkvarteret. intervjuerAv och dokument döma beroratt
besparingsmålets huvudsakligengenomslag på det heltattsvaga
enkelt prioriterades ned under försvarets omorganisationsarbete

vintern och våren 1992 de metoder använde isamt att man om-
struktureringen inte direkt kostnadernaett utanger grepp om
framförallt antalet tjänster.om

Försvarsmakten har centralt svårigheter få överblick överatt
kostnadsutvecklingen. Bl.a. saknas uppföljning LEMO:sav
besparingsmål under perioden 1991/92-1994/95, bortsett från den

engångsutvärdering gjordes högkvarterets omorganisationsom av
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PM 1995-10-24. punktforrn kanI dra följande slutsatserman av
utvärderingen LEMO-vad gäller uppfyllandet besparingsm ålen iav
reformen:

Svårighetema har varit få stånd stabilt be-tillstora att ett-
räkningsunderlag, såväl utgångsläget LEMO-det gäller förenär

reformen ifråga utfallet, orsakvarvid viktig är attsom om en
Försvarsmaktens redovisning nått tillräcklig kvalitetinte harännu
för någorlunda lätt möjliggöra uppföljning.att

Antalet befattningar inom den centrala ledningsnivån och i-
övriga ledningsresurser har sjunkit bara uppfyllt 40-50 procentmen

det besparingsmålet.uppsattaav
Besparingar i kostnader har blivit mindre jämfört medmätt-

reduceringar i antalet personår, vilket kan bero på iattantas man
omorganisationer räknar kostnader i befattningarantal änsnarare
i kronor.

Jämför de försvarskostnadematotala med delkostnademaman-
för "ledning i fred" tyder våra beräkningar på denna andel varitatt
relativt konstant eller minskat obetydligt 90-talet, dvs.under

knappast i överensstämmelse med LEMO-refonnens intentioner.

Metoderna påverka de försvarskostnadematotalaatt synes mer-
framgångsrika metoderna och omfördelningarän göraatt spara
internt.

Varför uppfylldes inte besparingsmålen

I propositionen 199l/92:l02 fönnärks tveksamhet till möjlig-en
heten de 475 miljoner kronors besparingar imätaatt resursan-
vändningen för ledning i fred, LEMO-utredningens besparings-men
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Avförslag.för regeringensändå till grundbedömningar ligger

besparingsmåletsberoroch dokument dömaintervjuer att svaga
ned underprioriteradesdethuvudsakligen pågenomslag att

tillSkäletoch våren 1992.omorganisationsarbete vinternförsvarets

framförprioriteradesstrukturförändringamatycks varitdetta ha att
tjänster.inbesparingfokusering påbesparingarna avgenom en

omstruktureringenförsamlad central ledningVidare saknades en
uppföljningNågonFörsvarsmakten.inomoch besparingsarbetet av

hellergenomfördesi högkvarteret,besparingsarbetet, denutöver

inte.

intebudgetåret 1994/95förFörsvarsmaktens årsredovisning ger
besparingseffekt.LEMO:sför bedömningtillräckligt underlag av

stabiltfå framsvårigheternaSom tidigare påpekats har ettatt
Försvarsmakten,uppgifter frånpå basisberäkningsunderlag av

varitutfallet,ifrågagäller utgångslägetsåväl det ettnär omsom
UTFÖR:s alltförtyder påFörhållandetför utvärdering.hinder en

något längreunderkostnadsutvecklingenöverblick övervag
LEMOzstycksbudgetår.perioder angränsande Dessutomän
regionaldefiniera på lägrefred" svårtbegrepp "ledning i attvara

organisa-Försvarsområdesstabemasdå skär igenomnivå det tvärs
totalapåverka deverksamhet. Metodernation och övrig att

metodernaframgångsrikaförsvarskostnadema än attsynes mer
omfördelningar internt.och göraspara

uppfattasmåsteuppnåttsbesparingsmålen inteAtt ettsom
formule-måldeinte respekteratuttryck för myndigheternaatt som

bristerpåockså uppfattasregeringen. kanDet symptomrats somav
förrespektenuppföljning. Såvälstyrning ochi metoder för stats-

inför fram-måste skärpasför styrmetodernamaktemas mål som
tiden.
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Förslag

ekonomiska måste möjligheten tillDet redovisningssystemet ge
uppföljning kostnadsutvecklingen tidsperiod, bl.a.längreöverav en

jämförbarhet med s.k. avsnitt 6.5 förden INKA-metoden,genom
analys intemadministrationens kostnader. Statsmaktemas resul-av
tatorienterade kontinuerligstyrning myndigheterna förutsätterav
uppföljning måste Försvarsmaktensderas verksamhet. Vidareav

kostnadsutvecklingen längre tidsperiod, dvs.övergrepp om en
innevarande och föregående budgetåret, förstärkas. Iutöver

årsredovisningen måste inriktningbesparingsm lyftas fram med

framför allt på hur besparingarna genomförts och hur de relaterar

till statsmaktemas mål.

Myndigheterna saknar och lyftatydliga incitament följaatt upp
fram de besparingsm Statsmstatsmakterna fonnulerat. aktemasom
måste i fortsättningen ålenformulera och följa besparingsm merupp
distinkt idag. särskilt besparingsmål, hurDetta gäller "inre" dvs.än

besparingarna fördelats internt myndigheternas anslagsramar.inom

"inre"De besparingsmålen kommer i framtidenäven att vara
oundgängliga styrmedel för statsmakterna myndighetergentemot av
Försvarsmaktens storlek Besparingsmålen ioch omfattning. bör

första hand kopplas till kostnader till personår. Frånän re-snarare
geringens sida det också nödvändigt formerna förär att stramen are
ekonomisk uppföljning myndigheterna inom Försvarsdeparte-av

verksamhetsområde särskild uppmärksamhet. Dess-ägnasmentets

måste överensstämmelse råda mellan propositionens be-störreutom
sparingsmål och de i programplanema angivna villkoren. för-En

stärkning Försvarsdepartementets ekonomiskvad gällerav resurser
uppföljning bör kommer till stånd.snarast
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förändringar4Organisatoriska2

vilket till inne-genomförtsomfattande förändringsprogram harEtt

mindre Ettoch mångahållet har bestått några stora grepp.menav
Försvarsmaktenuppnå förförändringarnahuvudskäl till attvar en

uppgifterorganisation.förändrad Derationellare struktur och som
myndig-andraöverfördes tillingå i Försvarsmakteninte behövde

Därigenomuppdrag.kundeheter eller företag, styras genomsom
tillverksamhetmyndigheternasavgränsning mellanhar tydligareen

beskrivs förloppetåstadkommits. följandeinnehåll I detochansvar
förändringarna.de viktigasteav

omstruktureringar kanbesparingar därsyfteEtt annat varavar
åter-kapitel 5åstadkomma resultat. Iföreffektivt redskap attett

förlopp.beskrivning dettavi medkommer nämiare aven

ledningFörsvarsmaktens2.1

bestå-FörsvarsmaktLEMO-utredningenUtgångspunkten för var en
mindre 95omfattande inteledningsorganisationende än myn-av en

ochRiksdaglokal nivå.respektivedigheter på central, regional

4 organisatoriskaviktigareschematiskform allasammanfattasil bilaga 3
LEMO-utredningen.förändringar resultatsom av
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HÖGKVARTERET

juliOrganisationsplan fr.0.m. 19941

Overbefalhavaren

Försvarsmaktens
Planeringsstaben intemrevision

r ll l
Operations FlyArméledning Marinledning gvapen-

ledning ledning

och säkerhetstjänsten

Fi 1g.

dåregering utgick i från LEMO:s förslag till förändringarstort
med från 1991/92:102,utgångspunkt försvarsbeslutet prop.man,

beslutade myndighe-förändringar i ledningsorganisationen förom
inom främst den militära delen totalförsvaret. I ettterna av

avgi-delbetänkande Försvarsmaktens ledning SOU 121991: l --
i december föreslagit följande förändringar:hade LEMO1991,vet

myndigheterna inom huvudprogrammen d.v.s. armé-,1-4,-
sammanslåsmarin- och flygvapenledning operativ ledningsamt

Led-till Försvarsmakten.central myndighet benämnden ny
ningsfunktionen samlas i Högkvarter,ett gemensamt
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tillminskas från femantalet militärområden tre,-
flygkommandoför-tillluftförsvarskommandon ombildasfyra tre-

band.

Beslut och genomförande

alltiöverensstämde1991/922102förslagRegeringens prop.

förändringarbeträffandeförslagitväsentligt med vad utredningen

Försvarsmakten,inommyndighetsorganisationenlednings- ochav
indelningorganisatoriskaHögkvarteretsdetfrågan om nyamen

år.sköts framåt ett
föränd-milomilitärområdenigeografiska indelningenDen

från tidigaremilonminskades antaletjulirades. den 1993Fr.o.m. 1

fem till tre:
försvarsområ-innefattande 10Södra militärområdetMILO-

Kristianstadden med stab i

försvarsom-innefattande 9militärområdetMILO MellerstaM:-
med stab i Strängnäsråden

försvarsområdeninnefattande 6militärområdetMILO N: Norra-
med stab i Boden.

luftförsvarssektorertidigare fyraombildadesVid tidpunktsamma
flygkommandoförband FK:till tre nya

Ängelholmmed bas iflygkommandotFKS: Södra-
Bålstamed bas iflygkommandotMellerstaFKM:-

Luleåiflygkommandot med basFKN: Norra-
ingick i hu-myndigheterlades 95den juli 1994Fr.o.m. l som-

flygvapenförbandochmarin-omfattande am1é-,vudprogram l-4
myndighetenoch bildadeoperativ ledning,samt sammanm.m. -
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Försvarsmakten FM. Den centrala ledningens organisatoriska

indelning framgår fig. l på sidan 20.av
Sammanläggningen försvarsgrenama till myndighet- För-av en

svarsmakten FM förbereddes Försvarets organisationsmyn-av-
dighet FMO bildades enligt förordning den oktober22 1993.som

dennaFöre tidpunkt leddes arbetet från Försvarsstaben med stöd av
särskild projektgrupp, benämnd LEMO-sekretariatet.en

2.2 Försvarsmaktens hälso- och sjukvård

bildandetFöre den aktsmyndighetenFörsvarsm svarade1994av nya
Försvarets sjukvårdsstyrelse SjvS för uppgiften i fred planeraatt
för, och i krig leda försvarets sjukvård. Verksamheten ivar
huvudsak inriktad på rekrytering och utbildning kvalificeradav
hälso- och sjukvårdspersonal för försvarsmakten. Utbildningsverk-

samheten uppdelades försvarsgrensvis i två enheter. Vid Försvarets

sjukvårdshögskola i Solna utbildades sjukvårdspersonal för anne-
och flygvapenförbandens krigsorganisation vårdlärare ochsamt
instruktörer för utbildning olika kategorier värnpliktiga sjukvår-av
dare. Vid Marinens sjukvårdsskola i Göteborg bedrevs motsvarande

utbildning för marinförbandens behov.

SjvS hade vidare aktemas uppdrag tillsynsmyndig-statsm att som
het stödja och övervaka försvarsmaktens hälso- sjukvårdochatt
bedrevs i överensstämmelse med gällande författningar. SjvS ingick

visserligen i den tidigare försvarsmaktsorganisationen verkademen
självständig myndighet direkt under regeringen.som en

I LEMO:s delbetänkande hälso-Försvarsmaktens och sjukvård

SOU 1992:101 föreslogs stabs- och ledningsfunktionen föratt
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organisationFörsvarsmaktensingå i denskullekrigssjukvården nya
Tillsynenbildas.skullesjukvårdscentrumsärskiltvilkeninom ett
försvaretsavseendeförordningarochlagarefterlevnadenöver av

särskildförslagetenligtsjukvård skulleoch utövashälso- av en
produktions-skulleVidareHögkvarteret.inomtillsynsfunktion

special-upprätthållaförhögkvarteretutanförenheter attupprättas
Försva-nedläggningDänned kundemedicinska kompetenser. aven

genomföras.sjukvårdsskolorsjukvårdsstyrelse jämterets

genomförandeBeslut och

sjukvårdenochhälso-omorganisationförslag tillRegeringens av
ihuvuddragenmeddelartillöverensstämdeförsvaretinom stora

regeringenföreslogbil.l992/93:l00,propositionLEMO. I en
överförandesjukvårdsstyrelse ochnedläggning Försvarets ett avav

tillledningskaraktärochstabs-uppgiftermyndighetens en nyav
hög-Försvarsmaktensomorganiseradedensjukvårdsledning inom
frånpunktpåemellertidavvekbeslutRegeringenskvarter. en

bibehållandeföreslogspropositionenLEMO:s förslag. I ett av
vämplikti-utbildningförGöteborgisjukvårdshögskolaMarinens av
vid skolanUtbildningenbehov.marinförbandensförsjukvårdarega
medicinal-utbildningenakademiskakvalificeradeavseende den av

nybildade Försvaretstill detflyttasföreslogs dockpersonal över

Karlstad.isjukvårdscentrum
Sjuk-ned.sjukvårdsstyrelselades Försvaretsjuli 19941Den

ledningsfunktionerochstabs- övertogstidigarevårdsstyrelsens av
sjukvårdscentruminrättade FörsvaretsFörsvarsmaktendet inom

FSCTillKarlstad.utanförlokalisering till HammarömedFSC
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överfördes all utbildning vid Försvarets sjukvårdsskola i Solna.
Även den tidigare sjukvårdsverksamheten vid Försvarets under-
hållscentrum UHC har överförts till FSC. kvalificeradeDen
medicinska utbildningen vid Marinens sjukvårdsskola i Göteborg

FSC medan utbildningövertogs marinens sjukvårdare tillsav av
vidare ligger kvar i Göteborg. Antalet anställda vid Försvarets
sjukvårdscentrum uppgår för närvarande till 54 personer.

Utövandet tillsyn efterlevnaden lagar och författ-överav av
ningar inom försvarets hälso- och sjukvård underställdes generallä-

karen, särskild tjänsteman inom Försvarsmakten i dennaen som
Överbefäl-funktion dock underställd myndighetens chefinte är

havaren.

2.3 Administrativt stöd till Försvars-

makten

I delbetänkandet Administrativt stöd till Försvarsmakten SOU

1992:105 föreslog LEMO-utredningen nedläggning För-en av
civilförvaltning FCF. Drift och utveckling de personal-svarets av

administrativa PA och ekonomiska EA redovisningssystemen

skulle inlemmas i den myndigheten Försvarsmakten medannya
vissa allmänna juridiska funktioner skulle Kammarkolle-övertas av
giet. Administrativa uppgifter kring vämpliktigfönnåner föreslogs

överföras till Vämpliksverket, verksamheten vid FCF:s patentenhet

till Försvarets materielverk.
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och genomförandeBeslut

civilförvaltning.upphörde Försvaretsjuni 1994Vid utgången av
olika myndig-därvid mellandeladesFCF:s ansvarsområden upp

Patentverk-intentioner.LEMO-utredningensheter i eftersettstort
skadereglerings-materielverk,samheten överfördes till Försvarets

utfärdandeförKammarkollegiet ochfrågor ansvaretövertogs avav
vämpliktsfömånerfrågor berörtillämpningsföreskrifter i m.m.som

den lpliktverk fr.o.m.TotalförsvaretsVärnpliktsverketlades

uppdelninggenomfördespropositionenenlighet medjuli 1995. I en
personaladministrativa stödet,ochekonomi-för detansvaretav

påFCF:s tjänsterutnyttjattidigarevarvid Försvarsmakten som
ochEA-utnyttjandetvadendastområdet fick eget avavseransvar

LEMO-iföreslagitsvadskillnad frånTillPA-systemen. som
tillhandahål-utvecklande ochfördockutredningen lades resurserna

förpersonaladministrativaekonomi- ochlande samtsystemav
påmedelshanteringredovisning ochbeträffandenormering

Riksrevisionsverket.

Försvarsfastigheter2.4

SOU 1992:85försvarsfastigheterFörvaltningdelbetänkandetl av
inriktningförnyadpåLEMO-utredningen fasta statenstog aven
myndigheternadärfastighetsförvaltning,lokalförsörjning och svarar

elleranläggningarlokalhållning. Mark,ochför planeringsin egen
påutsträckningiverksamheten disponeraslokaler för större

LEMO-utredningenföreslogs iutgångspunkthyresbasis. Från denna
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nedläggning Fortifikationsförvaltningen FortF och bildandeten av
Fortifikationsverket FORTV avgiftsñnansieradav som en ny

myndighet, med uppgift förvalta försvarets fastighetsbestånd.att
Projekteringsverksamhet jämte byggadministration föreslogs över-
föras i aktiebolagsfonn.

Beslut och genomförande

Den 30 juni 1994 upphörde verksamheten vid FortF och övertogs
dels avgiftsñnansierad myndighet, Fortifikationsverketav en ny,
FORTV ägarföreträdare for försvarsfastigheter, delsstatenssom

byggkonsultföretaget Confortia AB. Den vid FortF tidigareav
verksamma teknikavdelningen i Confortiautgör stommennumera
AB ingår i den statliga fastighetskoncemen Vasakronan.som

De s.k. placeringsfastighetema kontors- och skolfastigheter an-
vändbara till andra verksamheter Försvarsmakten tidiga-utom som

förvaltats FortF överfördes till den statliga fastighetskoncer-re av
Vasakronan.nen

Avstyckningsbara fastigheter utnyttjats för bostadsändamålsom
har överförts i aktiebolagsfonn.

Ansvaret för byggnads- och reparationsberedskapens BRB
upprätthållande i fredstid enl. förordning 1989:205 har överförts
till Försvarsmakten.
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och FörsvaretsDatacenter2.5 Försvarets

Mediecenter

1992-09-PMskrivelsersärskildabehandlade iLEMO-utredningen
FDCdatacenterverksamheten vid Försvarets01992-1 1-328 resp.

denföreslogspromemorianFMC. I attmediecenteroch Försvarets
ägnadmyndighetnämnda attvidproduktionendel varsomav

ingå i densamma.behövdeintebehovFörsvarsmaktenstillgodose
drivasskullefortsättningeniverksamhetFDC:sbedömdeLEMO att

ellerkonsult-tillanknytningmedaktiebolagsfonni ettnära

industriföretag.

genomförandeBeslut och

LEMO-utredningensmedi enlighetbeslutade,och riksdagRegering
respektivedatacentervid Försvaretsverksamhetenpromemorior om

tillhandahålla tjänsterskallintemediacenter,Försvarets att staten
på denkonkurrensi öppnaupphandlasochkan producerassom

den 10riksdagenbeslöthäravkonsekvensSommarknaden. en
i För-skulderochtillgångaröverlåtadecember 1992 statensatt

ellerstatligttillmediecenterochdatacenter Försvarets ettsvarets
aktiebolag.privatägt

FörsvaretsförsäljningengenomfördesUnder 1993 avmars
junibörjanNordic. IWM-dataföretagettilldatacenter sammaav

FormelltTelub AB.tillmediecenterförsåldes Försvaretsår
månad 1993.juniutgångenvidmyndigheternaupphörde av
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2.6 Försvarets högskolor

LEMO-utredningen föreslog i delbetänkande SOU 1993:42,ett
avgivet i maj 1993, sammanslagning verksamheten vid de treen av
skolorna Militärhögskolan, Försvarets förvaltningshögskola och

Försvarshögskolan till myndighet.en ny

Beslut och genomförande

På grund principiella skillnader i inriktning mellan skolornaav
förordade regeringen bibehållande Försvarshögskolanett av som en

för totalförsvaret med fortsatt självständiggemensam resurs en
ställning. Den l juli 1994 inrättades den myndigheten Militär-nya
högskolan sammanslagning med Försvarets förvaltnings-genom
högskola. Numera lyder såväl Försvarshögskolan Militärhög-som
skolan direkt under regeringen och ingår således inte i Försvars-
makten.

2.7 Försvarets materielförsörjning

I promemorian Vissa frågor försvarets materiel/försörjning PMom
1993-10-21 föreslog LEMO-utredningen huvuddelen verk-att av
samheten vid Försvarets materielverk FMV borde ske på uppdrag

Försvarsmakten. FMV utför teknisk beredning avseendeav
försvarsmateriel och upphandlar sådan materiel.m.m.
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föreslogFörsvarsforskningsutredning 911991 års FFU

tekniska verk,inrättandet styrelse för försvaretsav en gemensam
forsk-FOA och i syfte förbättra samordningenFMV, FFA att av

förslagningsverksamheten. sig avvisande till dettaLEMO ställde

betydelsefull uppdrags-med motiveringen stårFMVatt som en
organisa-sammanvävninggivare till såväl FOA FFA. En avsom

delsmellan verken,tionerna skulle innebära oklarare roller dels

skillnader imyndigheter och företag på grund storagentemot av
kontakt-verkens LEMO menade behovetuppdragsstruktur. att av

tillgodoseskanaler vid sidan uppdragskontaktema kunde genomav
styrelserna.någon eller några ledamöter ingå i allaatt utse att tre

Beslut och genomförande

Försvarsmakten,samband myndighetenI med bildandet denav nya
materielverk,förändrades ansvarsfördelningen mellan Försvarets

Frånforskningsanstalt, Försvarsmakten och regeringen.Försvarets

materielverkden juli 1994 övergick verksamheten vid Försvaretsl

främstetill bli avgiftsfinansierad Försvarsmakten denmedatt som
uppdragsgivaren.

2.8 verkstäderFörsvarets

anläggningarReparation underhåll materiel ochoch försvaretsav
i fredstid kvalificerade under-har ombesörjts, vad det mestavser
hållet underhållsentreprenörer ochspecialiserade avgenom
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försvarsindustrin, i övigt försvarets 50-tal verkstäder vilkaav egna
tidigare ingick i huvudprogrammen arinförband, flygvapenförbandm

operativ ledning. Verksamhetensamt vid försvarets verkstäder har
huvudsakligen bedrivits på uppdrag försvarets myndigheter ochav
varit helt avgiftsfinansierad, dvs. betalats dem lämnarav som
underhållsbidrag till verkstäderna. FMV knuten till verksam-var
heten vissa fackuppgifter inom sakområdet, bl.a. planlägg-genom
ning motorreparationstjänsten MRT, till uppgifter i frågaav samt

ekonomisk redovisning för försvarsmaktens förbandsbundnaom
verkstäder.

I promemoria 1993-06-02 Försvarets verkstäder för-en - -
ordade LEMO försvarets verkstäder skulle ingåatt i den nya
myndigheten Försvarsmakten särskilt och resul-ettsom ansvars-
tatområde. Härav följde förslag till avveckling FMV:Verkstadett av
och inrättandet verkstadsadministrativt VAC.ett centrumav
Beträffande flottiljverkstädema inom flygvapnet förordade LEMO

dessa fortsättningsvisatt borde ingåäven i Försvarsmakten.

Beslut och genomförande

Huvuddragen i efterföljande proposition 1993/94:l00 bil. 5 låg i
linje med LEMO:s förslag. FMV:s tidigare inom verkstads-ansvar
driften överfördes fr.o.m. den julil till1994 Försvarsmakten. Ett
verkstadsadministrativt VAC har bildats med lokaliseringcentrum
till Karlstad. Verkstadsdriften liksom motorreparationstjänsten inom
Försvarsmakten ingår del i underhållsregementenasnumera som en
verksamhet.
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2.9 Ansvars- och uppgiftsfördelning inom

det civila försvaret

Förändringarna inom den civila delen totalförsvaret har varitinteav
lika omfattande inom den militära delen. geografiska in-Densom
delningen i civilområden civo förändrades i samband med att
antalet civon minskades från tidigare fem till nåddesDärmedtre.
också överensstämmelse i indelningen Sverige i militär-större av
respektive civilområden.

Civilbefälhavarna

Fr.o.m den juli1 indelades1994 landet i tidigare femtre
civilområden med civilbefälhavare:resp.

CIVO S: Södra civilområdet med kansli i Malmö.-
ÖrebroCIVO M: Mellersta civilområdet med kansli i-

CIVO N: Norra civilområdet kanslimed i Luleå-
Dänned nåddes också överensstämmelse i-indelningenstörre av
Sverige i militär- respektive civilområden.

Överstyrelsen ÖCBför civil beredskap och Försvarets

materielverk FMV

ÖCBLEMO fann uppgifts- och ochansvarsfördelningen mellan

FMV till viss del något oklar, bl.a. inslaget parallellasom av
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kommunernasanslagsmyndigheter förfunktioner i rollen som
LEMO på behovetövningsverksamhet. pekadeDessutom enav

verksamhetmyndigheternastydligare avgränsning gentemotav
Även för prövninglänsstyrelserna. besparingsskäl anfördes aven

myndig-samverkan mellanförutsättningarna för förbättraden
Försvarsdepar-infordradeheterna. års planeringsanvisningarI 1994

ÖCBfrån SRV för myndigheternaoch gemensamtetttementet
beredskap.inom civilförslag till fördelning arbetsuppgifterav

ÖCB denuppfattning börRegeringen delade LEMO:s att vara
fredstida be-samordnar demyndighet under regeringensom

redskapsforberedelsema det civila försvaret. Iinom gemensamtett
ÖCBsåväl SRV denavgivet förordadePM, 1994-09-22, attsom

lämpligmellan verkennuvarande fördelning verksamheten varav
vidtafunnit någon anledningoch myndigheterna därför inte attatt

civilförsvarslagennågra ytterligare åtgärder. enlighet med denI nya
tillövningsverksamheten direktutgår statsmedel förnumera

ÖCB, SRV ellerkommunerna och således längredisponeras av
länsstyrelserna.

Totalförsvarets chefsnämnd TCN

ochLEMO-utredningen i sitt delbetänkande Ansvars-föreslog

SOU 1993:95uppgiftsfördelning det civila försvaretinom en
chefs-förändrad utformning instruktionen för Totalförsvaretsav

ledningsövningsverksamheten iställetnämnd TCN vad gäller som
Överstyrelsen LEMOberedskap. Enligt börbör ligga på för civil

TCN främst verka informations- och överläggningsorganettsom
Regeringenmellan den civila och militära delen totalförsvaret.av
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TCN:senligt bil. för avsikthar, 1994/95:l00, överatt seprop.
utgångspunkt LEMO:s förslag.instruktion med i
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inombesparingarochFörnyelse3

statsförvaltningen

utveck-försvaret medinomutvecklingendetta kapitel jämförsI

omedel-deinnefattarUnderlagetandra sektorer.lingen äveninom

TotalkostnademaLEMO-refonnen.följdbesparingarna tillbara av
sektorer.statligaandrainominom försvaretreducerades änmer

fyraårsperiodunderminskadetotalaFörsvarets enresurser
beroendestorleksordningen 0-15i1990/91-1994/95 med procent

för Försvars-Resursbehovetjämförelseår.respektivepå mätmetod
underminskade med knappt 10fredmaktens ledning procenti en

LEMO-reformenresultat1991/92-1994/95treårsperiod ett avsom
talalltså iledningsresurserkap. tab. Andelen1. är grova

minskat.obetydligtoförändrad eller har

besparingskravGenerella3.1

behovetharstatsbudgetenunderskott iväxandetakt medI ett av
på-blivit alltmeroffentliga utgifternadeför nedbringaåtgärder att
förrationaliseringskravgenerellt1980-talet fannskallat. Under ett

kravDettatvåpåverksamhetmyndigheternas procent.uppemot
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uppföljningsinte, enligt Statskontorets statsförvaltningenssynes av
totala kostnader åren 1980-1992, ha resulterat i några påtagliga

besparingar. Iakttagelsen ledde till slutsatsen inbesparade medelatt
uppenbarligen har för uppgifter, för höja kvalitetenanvänts attnya
och/eller öka volymen.

Enligt ESO-rapporten Hur blev tvåprocentaren Dsstor
1988:34 har "tvåprocentaren" betytt symbol för ratio-ettmer som
naliseringskrav verktyg för dra statsutgiftema.än attsom ner

I regeringens skrivelse 1990/91:50 till riksdagen åtgärder förom
stabilisera ekonomin och begränsa tillväxten de offentligaatt av

utgifterna, redovisades flertal förslag till strukturella förändringarett
i syfte begränsa utgiftsökningarna inom den statliga sektornatt
både på kort och på lång sikt. Inriktningen allmännastatensav
fömyelseprogram beskrevs därefter i års1991 budgetproposition

prop. 1990/91 i100 vilken de bärande förslagen formulerades: som
i regeringsskrivelsen återfanns.

Beträffande Försvarsdepartementets verksamhetsområde utveck-

lade regeringen i propositionen 1990/91:l02 motiven för det fort-

fömyelseprogrammet i effektivitetshöjande åtgärdersatta tenner av
och behovet reducering utgifter. Däremotstatensav en av angavs
på detta stadium inte några konkreta besparingsmål.ännu

5 Statskontorets Organisations- och Strukturlbrandringar1994:5 irapport
sTatsförvaltningen
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Administrationsprogrammet3.2

kompletteringspropositionen prop.iapril 1991lade iRegeringen
omställning/reduceringförförslag tillfram1990/911150 program

s.k. Administrationsprogram-detadministrationenstatligadenav -
riksdagenbeslutadeförslagregeringensmed attenlighetI ge-met.
administrationenstatligadär dentreårigtnomföra ett program

produkti-huvudsakligenmed 10skulle reduceras procent genom
kanförändringar. Dettastrukturellaochvitetsförbättringar somses

årförändringsarbeteomfattandeinledningen senareett somav
Syftetsektorn.statligadeninomverksamheternagripit djupt in i

periodenunderAdministrationsprogrammetmed attvaraangavs
verksamhetenden statligaeffektivisera att1991/92-1993/94 genom

miljardertvåmotsvarandemedadministrationenreducera netto
påbesparingåtog sig departementenTotaltkronor årligen. c:aen

miljarder kronor.2,7
gång-förstaförpreciseradeskompletteringspropositionen 1991I

fördirektivensamband med översynålen ibesparingsm att avenen
nivåregionalochcentralpåledningsorganisationtotalförsvarets

redovisades.
förledningsorganisationtillförslagbör lämna"Utredningen en

organisationenregional nivå därcentral ochförsvarsmakten på
krigsorga-minskadförutsättningartillhar yttreanpassats ensom

krigsorgani-Minskningenhotbild.förändradochnisation aven
ledningsorganisationen.---genomslag ifåsationen bör

effektivareskapabörarbeteför utredningensMålet att envara
där-börUtredningenfred.såväl krigledningsorganisation i som

bespa-konsekvensernaredovisaoch sammantagnavid pröva av
tredie-nivåregionaloch lägrepå central. högreringar enom c:a

fred."iledningförresursanvändningnuvarandedel av
besparingsammanlagdföreslogskompletteringspropositionenI en
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på milj.350 kr. under treårig gemomforandeperiod juni 1991-en
-juni inom1994 Försvarsdepartementets verksamhetsområde delvis

grundat på forsvarsbeslutet blivit uppskjutet.att
Direktiven till LEMO-utredningen, lämnades i juni 1991,som

innebar höjning besparingsmålet till sammanlagt miljoner475en av
kronor. utförligEn beskrivning LEMO.s besparingsmål iav ges
avsnitt 4.4.

Besparingsresultat Administrationsprogrammetav

I Organisations- och strukturförändringar i statsför-rapporten
valtningen Statskontoret I994 redovisas nedanstående utfallsprog-

för utfall avseende statsförvaltningen i sin helhet. Slutsatsennos av
den redovisning tillgänglig utfallsprognosen gjordesnärsom var

sparmålet på två miljarder kronor kommer uppnås,att attvar om
med viss försening. påpekadesDet slutsatsenän behäftadatt var

med osäkerhet till följd dels otydligheter i redovisningen, delsav
risken for övervältringseffekter. Försvarsområdet hör med sitt utfall

på 96 till de områden enligt Statskontoretsprocent ett treav som
bäst kommer uppfylla spannålet. bör iDetattprognos samman-

hanget påpekas Statskontorets baseras på totaladenatt prognos
verksamheten inom forsvarssektom och kan relationställas iinte
till LEMO:s besparingsmål på miljoner475 kronor frånutgicksom
verksamhetsåret 1991/92 och endast omfattade ledningsorganisatio-

inom den militära delen totalförsvaret. genomsnitt förInen av
samtliga departement uppskattar Statskontoret 69att procent av
sparmålet kommer uppnås.att
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deipartementsområdenfördelning olikapåTabell Besparingarnas

utfallför t.o.n.Prognos
1993/94sparmål

imkrmkrDepartement

045 0Regeringskansliet
67145215Justitia
916268Utrikes
96försvar 335350
57239420Social

100306306Kommunikation
46324700Finans
78124158Utbildning
96109114Jordbruk
9497Arbetsmarknad 103
18633Kultur
584374Näring
616099Civil
832530Miljö- naturresurso.
6918752715Summa

i sTatsibr-StrukturiörândringarOrganisations-och1994:5Källa: Statskontoretsrapport
valtningen

treåriggälldeAdministrationsprogrammethuvuddelenFör enav
utgång 1994.månadsmed junislutadegenomförandeperiod, som

påställerdetkravbakgrund de styrsystemetMot nyasomav
Statskontoretuppföljning gjordeoch departementsmyndigheters en



40 Förnyelse och besparingar statsförvaltningeninom 1996:96SOU

ÅR9419946genomgång årsredovisningarna hösten från ettav - -
urval de myndigheter berördes Administrationsprogram-av som av

besparingsåtaganden. Syftet med genomgången redamets att tavar
på myndigheterna har redovisat resultat, i första hand be-om
sparingsresultat. Med hänsyn till syftet med omställningsåtgär-att
dema åstadkomma både effektiviseringar och besparingarattvar
undersöktes också vad produktivitetsutveckling ellersägssom om
styckkostnader anslagsutveckling och personalminsk-samt om
ningar.

Urvalet omfattade de myndigheterna och besparingspos-största

totalt mkr/3l 880 år och 2 080 mkr/5 år:terna

Regeringskansliet besparingsåtagande miljoner45 kronor-
Justitiedepartementet 215-
Försvarsdepartementet 350-
Socialdepartementet 420-
Kommunikationsdepartementet 300-
Finansdepartementet 550/3 år, 750/5 år-

Besparingsåtaganden inom dessa verksamhetsområden/myndigheter

i besparingsmålet miljarder kronor. i2 Endastmotsvarar stort sett
fall polisväsendet redovisades överväganden med anknytningett - -

till de besparingsåtaganden gjordes i Administrationsprogram-som
övrigtI föreföll Administrationsprogrammet bortglömt. Efter-met.

det inte fanns några uppgifter i årsredovisningarna Admini-som om
strationsprogrammets resultat, fanns det inte grund för revideraatt
den tidigare gjorda Däremot bedömde Statskontoret attprognosen.
det finns anledning ytterligare betona osäkerheten i underlagetatt
och det kan bli svårt visa genomförda förändringaratt väntas att att

6
StatskontoretsDnr 273/94-1Delrapport:Administrationsprogrammets

besparingsresultat
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statsbudgeten.besparingar påfaktiskt har lett till

andra departements-funnits inombesparingskrav harantalEtt
falli mångadock svårt1990-1994. Detområden åren är attöver

särskiljadelsgenerella,från desparkravdels särskilja dessa
påberorvarandra. Dettaolika år frånundersparkrav lagts attsom

ibudgetpropositioneri olikaåterkommasparkrav synessamma -
detDärigenomresursförstärkningar.samtidigtdel fall ärgesen
deinomfinnsbesparingskravtotalasvårt beräkna vilkaatt som

olika områdena.

olikainomanställda iAntalet3.3 staten

sektorer

effekteruppföljningarochhar få utvärderingarSom etc.nämnts av
besparingar inomställaändågjorts. Förbesparingskrav attav

de-till andraverksamhetsområde i relationFörsvarsdepartementets
frånmaterialstatistisktgrundvalpartementsområden har vi på av

på olikafördelatanställda iantalutvecklingenSCB belyst statenav
sektorer7 den lmättidpunktenEftersomåren 1990-1994. sep-avser

effekteninitialadenmätningomfattar dennatember 1994 även av
anställda och kostna-antalFörändringarnaLEMO-reformen. av

besparingsmål.tillställas relation någrakan dockderna iinte
000med drygt 7minskatoch 1994har mellan åren 1990Försvaret

framgår diagramårenanställda de olikaAntaletanställda. av

7 bilagaåterfinnsiolika sektorernaingår i debeskrivning vadEn av som
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tillförsvaret mellan 1990Antalet anställda årenDiagram 1: inom

Källa: SCB Nationalräkenskaper1994.

45000

000

12000-

40000

000

140004

12000

10000
19911992 19041990 1991

medminskatstatsförvaltningen totaltUnder tidsperiod harsamma
000minskningen cza 114anställda. Den120 000 störstacza

anställdanäringslivssektom där 100 000anställda har gjorts inom

procentuella minsk-affärsverk bolagiserades. Denberördes attav
diagraminom olika sektorer framgårningen av
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anställda olikaProcentuella förändring avantaletDiagram 2: inom

SCB Nationalräken-sektorer mellan och Källa:åren 1990 1994.

skaper
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Korrigeringar har gjorts för några sektorer där förändringarna har
speciella orsaker.

Som framgår diagrammet försvarssektomär den sektorav som
har minskat 16 %. Den endamest sektor ökat sedan 1990 ärsom
utbildning och forskning.

3.4 Konsumtionen i inom olikastaten

sektorer

Utifrån SCB:s nationalräkenskaper har konsumtionen inom olika
sektorer sammanställts för åren 1990-1994. Konsumtionen denär
skattefinansierade delen tjänsteproduktionen.av

Mellan dessa år har konsumtionen törsvarstjänster, angivet iav
1991 års priser, ökat med 3 miljarder kronor. I denna konsum-cza
tion ingår till skillnad från övriga sektorer varorvaraktiga dvs.
militära investeringar inte har någon alternativ civilsom an-
vändning. Om dessa räknas bort har kostnaderna för konsum-varor
tionen i stället minskat med 2,5 miljarder kronor. Konsumtionencza

forsvarstjänster inklusive respektiveav exklusive varaktiga varor

Korrigeringar har gjorts för hela perioden m: följande
förändringar:
Allmänna Ökningentjänster: invandrarverkets personalav

åren 1990-1993 och beroende1994 ökan-på
de flyktingström.
Vasakronans bolagisering 1993.

Utbildn. forskn.: Organisatorisk förändring0 på Chalmers och
Jönköpings högskola 1994.

Övrigt: Institutionsstyrelsernas tillskapande 1994
Naringslivsomr.: AMU-gruppens AB bolagisering 1993.
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framgår diagramav

och exkl.försvarstjänsier inkl.Diagram 3 Konsumtionen: av
prisläge,varaktiga miljoner kronor fastaåren 1990 1994 ivaror -

SCB Nationalräkenskaper1991 priser. Källa:års

40000

350004

30000-

25000-

20000-

15000-

10000-

5000-

totala statligaKonsumtionen försvarstjänster jämfört med denav
konsumtionen framgår diagramav
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Diagram 4: Konsumtionen försvarstjänster relation till deniav
totala statliga konsumtionen. Källa: SCB Nationalräkenskaper

115
TM. konsumtionf -0-

/°110

105 Tot. konsmtion-o-
exld. varaktiga
WW100
Försvaret+

/95
N

90 Försvaret exld.-u-
varaktiga varor

85 I I I I ä
1990 1991 1992 1993 1994

Utvecklingen konsumtionen inom andra sektorerna framgårav av
följande tabell. Konsumtionen statliga tjänster har naturligtvisav
påverkats bolagiseringar och andra organisationsförändringarav på

antaletsätt anställda. Det går docksamma intesom någragöraatt
justeringar för detta vid beräkningarna konsumtionen.av

Konsumtionen har varierat åren haröver ökat inom demen
flesta sektorerna med mellan 3 och 36 från 1990 till 1994.procent
Det endast allmännaär offentliga tjänster l% och försvarsområdet
exkl. varaktiga varor 7% har minskat.som
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sektorerolikautveckling angivna iTabell 2: Konsumtionens inom
sektornsSista kolumnentill 1990.förhållande åriprocent anger

Nationalräkenska-Källa: SCBtotala konsumtionenandel denav
Per

Vikt 19941993 199419921999 1991
1259912396 110100Allmmflentligu tjlnner
315106 107109 100100Försvar
22939Gvaror 9G 93752W 100ukhuntcun
145108105 107100 103Sunhllluukydd orlttuklpn.
16%136125105 114100Utbildninmtorakning
185127118116 124100Nlrlngaliv
Si103106Övrigt 98 98100

113113106 108100Totalt
lll Ill197199 192Totalt ggkLvgrgktluVgrgr

nationalräkenskaperSCB:sdelas iförsvaretinomKonsumtionen
ochförsvarekonomisktförsvar,civiltförsvar,på militärtupp

konsumtionenFörändringenoch forskning.administrationallmän av
framgåroch 1994mellan åren 1990delarnainom de olika av

harvaraktigakonsumtiontotaladiagram Försvarets varorav
försvaret.militärabort från deträknats
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Diagram 5: Konsumtionsurvecklingen försvarets olika delarinom
mellan åren 1990 1994. Konsumtionen exklusivei procent anges-

varaktiga Inom andelen det totalaangivetparentes ärvaror. av
försvaret. Källa: SCB Nationalräkenskaper

1990 l99l 1992 1993 I994
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omkostnader inomochlokal-3.5 Löne-,

departementsområdenolika

utvecklingenStatskontoret har gjort sammanställningäven avaven
Riksrevisionsverkets be-omkostnader utifrånlöne-, lokal- och

1990/91För årenbudgetutfallet exkl. transfereringarräkningar av
och 1994/95.

omkost-löner,Sammanställningen bygger på totalsumman av
Vissaeller motsvarande.nader och hyror på ramanslagen reserva-

före-omkostnader kanlöner ochtioner måste eftersom ävengöras
statliga för-Eftersom denkomma törvaltningsanslagen.inom

kan inteuppgifter har växlat mellan departementenvaltningens

departementsområdena. Ingaolikanågon uppföljning för degöras
skiftatperiodenuppgifter har underFörsvarsdepartementetsav
totalafastighetsfrågor. Defrån vissadepartementsområde bortsett

har dessa,förändringar.påverkas inte dessa Däremotsummoma av
bl.a.påverkatsanställda och konsumtion,liksom uppgifterna avom

har inte gjortsNågon uppskattningbolagisering verksamhet. avav
hur mycket detta påverkar de totala summoma.

har1994/95 års priserVid fastprisberäkningen till använts

uppdelat iIndexetSCB:s statliga myndigheter.prisindex för är

lokalkostnader.inklusivearbetskraft och omkostnad
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lokal-för löne-,och 994/95Budgetutfall 1990/91 16: årenDiagram

respektiveför försvaretoch omkostnader miljoner kronor stateni
Nationalräkenskapertotalt. Källa: SCB

State:Försvaret Försvaret Staten
totalttotalt90/91 94/95

90/91 94/95

har kostna-diagram framgår på dettaAv 6 sättäven mättattovan
minskatverksamhetsområdederna inom Försvarsdepartements

Minsk-ökat.statsförvaltningen totalt harmedan kostnaderna för

ökningenmedanningen för "försvaret" uppgår till 14 procentcra
för totalt 9ärstaten procent.cza

och omkost-kostnaderna för lönerInom försvarsområdet har

minskat för lokaler har ökat. Förnader medan kostnaden staten

totalt har samtliga delar ökat.
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förbesparingsmålPreciserade4

försvarssektorn

besparingsmålbeskrivning dedetta översiktligI kapitel avges en
verksamheten inomvad gällerförelagt riksdagenregeringensom

deuppföljningverksamhetsområde. EnFörsvarsdepartementets av
propositioneribesparingsprogramdelar LEMO:s upptogssomav

följer i slutet kapitlet.av

försvarsbeslutårs4.1 1992

regeringen1991/922102 föreslog1992 försvarsbeslutI års prop.

myndighetsorganisationenomfattande ochförändringar i lednings-

Försvarsmak-betänkande,försvaret. LEMO:sför Beträffande de i

anfördebesparingsmålenledning uttrycktaSOU 1991:112,tens
regeringen följande:

besparingar,tillmöjligheternauppfattning"Regeringens är att
omfattningi deni huvudsakfullt genomförande,efter är som

påemellertid pekavillRegeringenutredningen bedömer. att
efterrealiseras förstkanåtgärdernaeffekterna de föreslagnaav

konstaterarRegeringengenomförts.förslagen hardet att
iinräknatsharbesparingarna redandeldessutom att en av

innebärFörslagenregeringen.underlag tillöverbefälhavarens
viduppståkan kommaövergångskostnaderockså attatt
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inrättandet den myndigheten. Enligt regeringens meningav nya
det denna bakgrund inte möjligt bedömaär demot att nu

nettobesparingama."sammantagna

4.2 1992 års stabiliseringsproposition

års1992 stabiliseringsproposition prop. 1991/92:l50, bil. I:1.2,

lades i april 1992, reducering anslagsmedlen försom angav en av
totalförsvaret med miljarder1,2 kronor år vid fullt genomslagper
vilket innebar de ekonomiska förutsättningarna i års1992att
Försvarsbeslut förändrades.

I stabiliseringsprospositionen följande åtgärder för uppnåattangavs
delar sparmålet:av

Avveckling Västgöta flygflottilj F 6 den 30 junisenastav-
ÖB:s1995 efter underlag år förändrad1995 grundor-samt, om

ganisation för flygvapnet, beslut ytterligare minskningom en av
antalet flottiljer.

Utebliven uppräkning kontantförmåner för värnpliktiga underav-
budgetåret 1993/94.

Reducering vpl reseförmåner fr.o.m. den januari1 1993.av-
Reduceringar inom den civila delen totalförsvaret med 100av-
miljoner kronor.

Som konsekvens de i stabiliseringspropositionen angivnaen av re-
duceringama totalförsvarsanslagen föreslog regeringen i budget-av
propositionen 1992 budgetårsvis sänkning den samladeen av an-
slagsnivån enligt följande:
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4009 kr.miljoner1993/94
kr.miljoner1994/95 600

miljoner kr.1995/96 600
kr.miljoner1996/97 1200

medfrån ochgenomslagfå fulltsåledesSpareffekten beräknades

stabi-föranleddabesparingsåtgärder1996/97.budgetåret Utöver av
regeringensenlighet medgenomförs iliseringspropositionen propo-

miljoner kronorramreduktion 50bil.sition 1993/94:l00, omen
Ramredu-totalförsvaret.militära delenbesparingssyfte för deni av

innevarandeunderkronormiljoneruppgår till totalt 150ceringen

försvarsbeslutsperiod.

stabiliseringsproposi-årsLEMO och 1992Sambandet mellan

tion

tilldirektiveni april 1992ladesStabiliseringspropositionen -
besparingsområdenLEMO:sjuni föregående år. IngetLEMO i av

LEMO:s bespa-stabiliseringspropositionenifanns utanupptaget
får betraktasledningsorganisationi totalförsvarets ettringar som

totaltAvförslag.stabiliseringspropositionensdelfinansierasätt att
skulle 475stabiliseringspropositionenmiljarder kronor i1,2

iframladesförslagtäckas dekunnamiljoner kronor somgenom
december 1991.avgiven iförsta utredningLEMO:s

9 ikostnaderhänförstillmilj. kr.anslagsnivånmed 9reduceringYtterligare av fördelasvilkaEuropeiskaGemenskapen översambandmed Sverigesinträdei den
budgetåretinförtotalförsvaretanslagsnivånförsamladehuvudtitlar.statsbudgetens Den

miljoner kr.sänktessåledesmed4091993/94
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4.3 1993 års budgetproposition

Den successiva reduceringen totalförsvarsanslagen enligt stabili-av
seringspropositionen inleddes budgetåret 1993/94 med sänkningen

den samlade anslagsnivån på 400 miljoner kronor. I 1992 årsav
budgetproposition prop. l992/93:l00 fördelade sig besparingarna
mellan den militära utgiftsramen 284 milj. kr, den civila plane-
ringsramen Övrig100 milj. kr. anslagen inom verksamhetsamt
25 milj. kr.

4.4 LEMO besparingsmål

I propositionen 1990/91 102 utgångspunkt för besparings-: anges en
arbetet inom försvaret:

"Det militära försvaret lider innehållsmässiga och organisato-av
riska balansproblem. En alltför del de tillgängliga ekono-stor av
miska utnyttjas för ändamål inte kommerresurserna som
krigsorganisationen till godo. Trots kvalificerad materiel haratt
tillförts försvaret det uppenbartär allt mindre del deatt en av
samlade har till materielutveckling ochavsattsresurserna
materielanskaffning. Fredsorganisationen drar för stora resurser
i förhållande till krigsorganisationen. ---Försvarets organisation framför allt den fredstida förär- -i förhållande till destor står till förfogande. Det ärresurser som
också min uppfattning detta problem måste lösasatt genom
effektiviseringar och omstruktureringar.

Enligt min mening de redovisade ekonomiskaär problemen
inte resultatet enbart utvecklingen i närtid, påävenutanav
uteblivna strukturförändringar under följd år."en av
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besparingssträvandena dåtillbakgrundDetta utgörresonemang en
ledningFörsvarsmaktensdelbetänkandeLEMO-utredningen, i sitt

sitt förslag tillredovisadeSOU i december 1991,1991:112 ny
total-myndigheterna inomansvarsfördelning mellanuppgifts- och

besparingari formkonsekvenserna förslagenförsvaret samt avav
resursanvändning för ledningnuvarandetredjedelom c:a en av

nedan.l992/93:100i fred jfr med utdraget ur prop.
på följandeLEMO beskrivsbesparingseffektenDen sättstora av

i l99l/92:l00:prop.
ochutredningen skalldirektivregeringens prövaattanges

påbesparingarredovisa konsekvenserna sammantagnaav
regional nivåregional och lägrecentral, högre om c:a en

ledning i fred.---resursanvändning förnuvarandetredjedel av
fulltefterförslagen,Utredningens samlade bedömning är att

förresursanvändningenbesparingar igenomförande, innebär
miljo-årsarbetskrafter eller cirka 475fred påledning i 800c:a

möjligheternaRegeringens uppfattningkr. år.--- är attner per
i deni huvudsakfullt genomförande,till besparingar, efter är

emellertidvillRegeringenomfattning utredningen bedömer.som
kan realiserasföreslagna åtgärdernapeka på effekterna deatt av

Regeringen konstate-har genomförts.först efter det förslagenatt
inräknats iredan hardel besparingarnadessutom att en avrar

innebärregeringen. Förslagenunderlag tillöverbefälhavarens
uppstå vidkan kommaockså övergångskostnader attatt

regeringens meningEnligtmyndigheten.inrättandet denav nya
bedöma debakgrund inte möjligtdet dennaär attmot sam-nu

1991/92:l00.Utdragnettobesparingama."mantagna ur prop.
det mili-gällerbesparingsmålet l/3 enbartkan observerasDet att

hpg l-4.tidigare huvudprogrammenförsvaret, dvs. detära
följdenblirde besparingarl992/93:100, bil. 5I somangesprop.

sammanläggningen högkvarteret:av av
centralafyraockså påminnasammanhanget vill jagI attom

högkvarteretned detstabsmyndigheter läggs när gemensamma
till 250innebär bedömsbesparing dettainrättas. Den c:asom

%.med 30reduceringvilketårsarbetskrafter motsvarar c:aen
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kanMan observera tredjedel besparingsmåleti det allmännaatt en
här har förändrats till 30 procent.c:a

Besparingsmål på myndighetsnivå

förslagDe till beslut regeringen framlade i 1991/92: 102som prop.
överensstämde i huvudsak med LEMO-utredningens förslag och

medföra "betydande ekonomiska besparingar."angavs
Övriga inriktade förslag ställda propositioner sönderfaller tvåi i

grupper:
Förslag i propositioner inte bedöms medföra besparingarsom-
eller där frågan besparingar huvudtaget inteöver nämns.om
Sådana områden bolagiseringen datacenter ochFörsvaretsär av
Försvarets mediecenter och reformen fastighetsförvaltningen,av
högskolorna och försvarets verkstäder.

Besparingar följer propositioner.som av-
LEMO-utredningen utgick från omfattningen personalinsatserav
och budgetåret 1991/92 huvudprogrammen förinom 1-4resurser
ledning i fred för operativ planläggning övrigt krigsförbe-ochsamt
redelsearbete, uppgick till årsarbetskrafter till kostnad2 500som en

1 milj. kr. år. Som500 framgår ovanstående utdragav cza per av
1991/922100, utredningens samlade bedömning att ettur prop. var

genomförande dess förslag skulle innebära besparing iav en
resursanvändning för ledning i fred på årsarbetskrafter eller800c:a

milj. kr. år vilka LEMO:s475 enligt vad framgårcza per som av
delbetänkande Försvarsmaktens ledning SOU skulle1991:112

fördelas enligt följande:
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milj. kr.personår 200stabsmyndigheter 250Centr.

milj. kr.personår 70Militärområdesstabema 115

milj. kr.personår 125Försvarsområdesstabema 250

milj. kr.personår 60Marinkommandona 155

milj. kr.personår 20Flygkommandona 30

milj. kr.personår 475Summa 800

Återstående övriga totalfördelas mellanmiljonerbesparingar 27

följande:försvarsmyndigheter enligt

angivetpersonårfastigheter 100-150Försvarets

kr.milj.personår 820Adm. stöd till FM

milj. kr.personår 18hälso- sjukvård 45Försv. 0

milj. kr.personår 1Civilbefälhavarkanslier 5

milj. kr.personår 27Summa 170-220

totalförsvarsmyn-avseende övrigabesparingsberäkningarLEMO:s

propositionema,efterföljandemilj. kr. i dedigheter 27 nämns
besparingsmdemställer sedan interegeringen ävensomuppmen

förslag. Dessautredningensregeringen följersäger attom man
ledningsorgani-reduceringeninte delmängdbesparingar är avaven

huvud-utanförmyndigheterde gällersationen i fred, eftersom

innefattasbesparingarutfallet dessatotalal-4. Det avprogrammen
förhållande-eftersom dennaStatskontorets utvärderinginte i mäter
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1993/94. LEMO:s besparingsförslag avsågs få förstgenomslagna
fr.o.m. 1994/95.

Delar LEMO-utredningens förslag har inte formulerats iav
propositioner besparingsarbetet har skett "vid sidan om".utan

ÖverstyrelsenGenomförandet föreslagna nedskärningar vid förav
ÖCBcivil beredskap inom Försvarets materielverk FMVsamt

grundas på fonn överenskommelse utredningen ochmellanen av
berörda verk.
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besparingsmålenUppföljning5 av

konstateradesbesparingseffekterinledande LEMO:sI analysen av
UTFÖR:s betänkande styrande krigsorganisa-redan i första En-

LEMO:s bespa-delSOU kap. 4.2129:1995,tion att storen av-
efterföl-distinkta besparingsmål i deringsmål inte återkommer som

föregående kapitel återfinnsjande propositionema. Som framgått av
statsmakterna utpekade bespa-dock punkter tydliga,ett par av

ledningsorganisa-ringsmål högkvarteret iframförallt vid ävenmen
avsnittet där-tionen i övrigt. behandlas i det inledande 5.1,Dessa

Slutligenefter följer verksamhetsområden i avsnitt 5.2-5.7.övriga

besparingar iutfallet genomfördasammanställningges en avav
avsnitt 5.8.

ledningsorganisationFörsvarsmaktens5.1

UTFÖRInledningsvis årsredovis-konstaterar Försvarsmaktensatt
för be-budgetåret 1994/95 inte tillräckligt underlagning för enger

bud-besparingseffekt. Jämförelser mellandömning LEMO:sav
efter LEMO-get/utfall respektive 1994/95 före och1991/92

jämförbaraverksamheterna rimligtreformen beroendeär ärattav
UTFÖR:s ambitioneller åtminstone identifierbara tiden.över--

enskilda delpostemahar varit långt möjligt söka härleda desåatt
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i 199l/92 års beräkningar till Försvarsmaktens redovisning av
verksamhetens utfall budgetåret 1994/95.

LEMO-utredningen begärde i november 1991 in uppgifter från

Försvarsstaben Fst avseende aktuell resursförbrukning uttryckt i
personalstyrka och ekonomiska för försvarets ledning i fredresurser
på central, högre och lägre regional nivå. På kort varsel samman-
ställdes de inbegärda uppgifterna vid dåvarande st/PlanF 3 i PMett
daterat 1991-11-19. Dessa uppgifter låg sedan till grund för
LEMO:s beräkningar möjliga besparingsmål inom försvaretsav
fredsorganisation.

UTFÖRPå har från Försvarsmaktensätt begärt insamma
specificerade uppgifter för budgetåret 1994/95 utfallavseende av
ledningsverksamhet fred.i

Vad beträffar uppgifter ledningsverksamheten på lägreom
regional nivå, inger Försvarsmaktens beräkningsunderlag vissen
osäkerhet delvis beroende på svårigheter i efterhand härledaatt
vilka delposter ingått i det ursprungliga beräkningsunderlaget.som

syfteI stärka tillförlitligheten i LEMO:s beräkningsunderlagatt har
UTFÖR gått med särskild förfrågan till Försvarsområdessta-ut en
bema gällande stabsverksamhetens utfall budgetåren 1991/92
respektive 1994/95 avseende

total personalkostnad: löner kontoklassoch resekostnader 4,-
kostnad enbart för grundlöner och jämte fasta lönetillägg konto--

40-41.grupp
Vid fem de undersökta Försvarsområdesstabema föreliggerav an-
märkningsvärt avvikelser mellan det till LEMO tillställdastora
beräknade resursbehovet och det faktiska utfallet vid Försvarsom-
rådesstabema för budgetåret 1991/92. Osäkerheten i LEMO:s
underlag kan delvis förklaras begreppet "ledning ifred" tycksattav
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igenom Försvarsom-skärdetdefiniera eftersomsvårt tvärsattvara
verksamheter.övrigaochorganisationrådesstabemas

ledningsverksamhetResursbehov: militärTab. I

1994/951991/92

stab Tot.k0stn. Tot.kostn.kostn. Pers.Tot.Pers.
tkr 94/95årtkr inkl.tkrår 91/92

utfallberäknad NP192-95

1561 954611652710653 979ledning 753Central

0461 200 500256292467 268 944Milo

7946678Fördelningsstaber ---

85359842 335704373344 400RiksHvC/Fo 770

3211 180Mtrinkommandon: 197357206190000418

00099851 85800 6399 58Flygkommandon

358 2814972 146 1646Z 516 123 12 507 1

8022515800 475 000Besparingsmål ----

077149361Faktisk/örändring -----

1991-11-19Fst/Plan3Källa: PMfredsorganisationenförBeräknatresursbehov
årsmedel-feb.92-19951 nettoprisindexNP1enl.till fastprisläge1995Qppráknatbelopp

med121 8,59%.
MarinaBoMö/MDÖ. omfattar 5.13 94/95Angivet beloppirkl. GK/KA 3/FMB samt pgm

iexkl.ledningstörband, MAL.
Exkl. våderstzner

3 lokalkostnader.Exkl.
resekostnader1 ochpersonalkostnad:löner-totalBeräknatpå kontoklass4
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Beräknat resursbehov respektive utfall för budgetåren 1991/92

respektive 1994/95 avseende Försvarsmaktens ledning på central,

högre och lägre regional nivå redovisas i tabell 1 Avovan.
tabellens slutsummering framgår besparingsmålen inte haratt upp-
fyllts, sig för högkvarteret eller för ledningsorganisationenvare som
helhet.

5.1.1 Högkvarteret

Besparingsmål: I 1992/93:l00, bil. 5 de besparingarprop. anges-
blir följden sammanläggningen högkvarteret:som av av

I sammanhanget vill jag också påminna fyra centralaattom
stabsmyndigheter läggs ned det högkvarteretnär gemensamma
inrättas. Den besparing detta innebär bedöms till 250som c:a
årsarbetskrafter vilket reducering %.med 30motsvarar en c:a

Utfall: Av tabell l framgår det försvarsmakten beräkna-ovan av-
de resursbehovet 1991/92 respektive utfallet 1994/95 för den

militära ledningsverksamheten. En avstämning besparingsm ålenmot
vad fredsorganisationen inom den centrala ledningsnivånavser
visar resursbehovet under perioden 1991/92-1994/95att

i antalet årsarbeten minskade med 100 personår motsvarandec:a-
40 besparingsmålet,procentc:a av

i anslagsñnansierade årskostnader minskade med miljoner98-
kronor fast prisläge, dvs. drygt hälften angivet besparings-av
mål.

Propositionens besparingsmål grundades på de bedömningar som
LEMO redovisade i sitt första delbetänkande Försvarsmaktens

ledning SOU 1991:112. I betänkandet beräknades avvecklingen
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de fyra centrala stabema och inrättandet samlat högkvarterettav av
möjliggöra besparingar årsarbetskrafter250 eller 200om cza cza
miljoner kronor år. Det bör i sammanhanget erinras attper om
betänkandet framlades i december Därefter1991. beslutade föränd-

ringar myndigheter inom det tidigare huvudprogram ned-5av -
läggning Försvarets civilförvaltning, Fortiñkationsförvaltningen,av
Försvarets sjukvårdsstyrelse, Försvarets datacenter och Försvarets

mediecenter har dock inneburit viss utökningen av ansvars--
området berör såväl högkvarteret vissa myndigheternasom som
vilka tidigare ingick i huvudprogram 1-4. I kapitel följer6 som
redovisas de Försvarsmakten beräknade merkostnadema till följdav

tillkommande verksamheter.av

5.1.2 Milostabema

Besparingsmål: enlighetI med LEMO:s inriktning föreslog rege--
ringen den operativa ledningen Försvarsmakten under överbe-att av
fälhavaren skall militärbefälhavare. Beträffande angiv-utövas treav

besparingar uttalar regeringen att:na
"Till dessa omedelbara besparingar kommer kostnaderna föratt
teknisk utrustning för militärområdesstaber kan begränsas."---

En sammanläggning militärområdesstabema i Milo och MiloVav
ÖNS Milo NN och Milo beräknades enligt LEMO möjliggörasamt

besparingar årsarbetskrafterl 15 eller miljoner70om cza cza
kronor år.per

Emellertid bör Fördelningsstaberna i sammanhanget betecknas

tillkommande verksamhet vartill uppskattningsvis tredjedelsom en
milostabema bl.a. produktionsledning överförts.av resurser ur - -
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uppgickbudgetåret 1994/95resursbehov förFördelningsstabemas

drygt miljoner kronorårsarbeten totalkostnad 67till med78 aven
år.per

fredsorganisationenVid avstämning utfallet vadUtfall: avserav-
resursbehovet undervisar det sigvid militärområdesstaberna att pe-

tredjedel fördelningssta-1991/92-1994/95 inberäknatrioden en av
bema

personår,årsarbeten minskade med 185i antal-
miljonerminskade medanslagsñnansierade årskostnader 70i cza-

fast prisläge.kronor

uppnåttsbesparingsmålet har såledesför milostabema åsattaDet -
personår.till antaletmed god marginal om man ser

Försvarsområdesstabema1.3

ambitionsnivå iinnefattande lägreBesparingsmål: Med av en-
krigsförberedelsearbetet vidden operativa planläggningen och

LEMO besparingFörsvarsområdesstabema räknade med om czaen
börmiljoner kronor år.årsarbetskrafter eller Det250 125 per0:a

frivilligförsvaret administrerasobserveras delarävenatt avsomav
Rikshemvämschefens stabsverk-Försvarsområdesstabema liksom

samhet ingick i LEMO:s beräkningsunderlag.

resursbehov 1991/92Utfall: Av försvarsmakten beräknat-
avstämningrespektive utfall framgår tabell1994/95 1 Enav ovan.

besparingsm ålet vad fredsorganisationen vid F örsvarsom-mot avser
försvarsverksamhetenrådesstabema inklusive den frivilliga samt

periodenRikshemvämschefens stab visar resursbehovet underatt
1991/92- 1994/95
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motsvarande 25antal årsarbeten minskade med personåri 66 cza-
besparingsmålet,procent av

minskade med miljoneri anslagsñnansierade årskostnader 38-
angivet besparings-kronor fast prisläge, dvs. 30 procentcza av

mål.

ledningsverksamheten vid försvarsom-Besparingsmålen vad gäller

rådesstabema uppnåtts.har således inte

Marinkommandona5.1.4

vid marin-Besparingsmål: Genom "anpassning resursernaen av-
behöver utföraskommandona till uppgifter oundgängligende som

fred" bevakningsområdei avveckling Malmö marinasamt en av
årsarbetskrafterräknade LEMO besparingmed 155 mot-en om cza

svarande miljoner kronor år.60c:a per
bevak-Utfall: Malmö marinaLEMO:s förslag till avveckling av-

ombildadesningsområde kom inte genomföras. IställetBoMö att
MDÖ.ÖresundsBoMö till marindistriktenligt regeringens förslag

övrigt widmakthölls indelningen i fyra marinkommandon.I

Vid fredsorganisatio-avstämning besparingsmålet vadmot avser
vid resursbehovetmarinkommandostaberna visar det sig attnen

under perioden 1991/92-1994/95

motsvarande drygtårsarbeten minskade med personår,i antal 61-
besparingsmålet,40 procent av

miljonerminskade med 9i anslagsñnansierade årskostnader cra-
besparingsmål.fast beräknatkronor prisläge, 15 procentcza av
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5.1.5 lygkommandonaF

Besparingsmål: LEMO föreslog omvandling fyra luftför-en av-
svarssektorer till flygkommandon avveckling förstatre samt en av

Åtgärdenflygeskadem vilket också blev regeringens linje. antogs
möjliggöra besparingar årsarbetskrafter30 eller 20om cza cza
miljoner kronor år.per

Utfall: Vid avstämning besparingsmålet vad fredsorga-mot avser-
nisationen vid flygkommandøstaberna visar det sig resursbehovetatt
under perioden 1991/92-1994/95 exkl. Väderstationer

i antal årsarbeten oförändrat, dvs. ingen besparing harvar-
genomförts,

i anslagsfmansierade årskostnader ökade med 26 miljoner kronor-
fast prisläge.

Istället för beräknad sammanlagd besparing på drygt 35 procenten
har kostnaderna således ökat med 25 medannärmare procent
personalbehovet bibehållits oförändrat.

5.1.6 Försvarets verkstäder

FMV:s tidigare inom verkstadsdriften överfördes fr.o.m. denansvar
l juli 1994 till Försvarsmakten. böriDet sammanhanget erinras om
det krav på samlad särredovisning verkstadsdriften ien av
Försvarsmaktens årsredovisning framfördes i regleringsbrevetsom
1994/95. Verkstadsdriften liksom motorreparationstjänsten inom
Försvarsmakten har inlemmats del i underhållsrege-numera som en

verksamhet vilket fått till följdmentenas statsmaktemas krav påatt
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och återfinnssärredovisning verkstadsdriften nedtonats iav
regleringsbrevet 1995/96.

hälso- och sjukvård5.2 Försvarets

sjukvård SOUdelbetänkandet Försvarsmaktens hälso- ochI

sjukvårds-1992: 101 föreslog LEMO nedläggning Försvaretsen av
sjukvårdsledning inomstyrelse SjvS. LEMO bedömde att en ny

ungefärhögkvarteret tillsynsfunktion skulle kräva 20samt en
från Sjuk-årsarbetskrafter beräknades kunna överföras15varav

vårdsstyrelsen LEMO vidare nedläggningi Karlstad. föreslog av
Marinenssjukvårdshögskola FSjvHS i SolnaFörsvarets samt

överföras tillsjukvårdsskola i Göteborg. skulleResursema ett
personalbehovsjukvårdscentrum mednyinrättat försvarets ett

årsarbetskrafter.motsvarande 60cza
hälso-Besparingsmål: Organisationsförändringar inom försvarets-

medoch sjukvård innebära reduktionberäknades sammanlagt en
motsvarande årli besparingungefär 45 årsarbetskrafter csaomen g

18 miljoner kronor.
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Tab Resursbehov: Ledningsverksamhet hälso-2. Försvaretsinom

och sjukvård

Försvarets 1991/92 1994/95

hälso- och
NettoutfallNettoutfall NettoutfallPers. Pers.sjukvard. o

år tkr tkr lnk1.. år tkr91/92 94/95
92-95NPI

8011SjvS 58 43 099 46 - -

5181FSjvHS 23 13 600 6 --

9112 13Marinenssjvskola 10328 6 364 6 3

SjvC 54 39 288- - -

5942Sjv Fst/HKV 2 468 9 5241 l 12

074Z 51915112 64 531 70 79

Besparingsmål 45 18 000- o w - -

besparingFaktisk 33 18 159- -- - - -

Nettoutfall 06-30.
1 Uppräknatbelopptill fastprisläge feb. årsmedel-1995enl.nettoprisindexNPX 92-1995

tal med 8,59%.
J Antaletpersonår läget Utfall i personårför skall96-04-01. 95-06-30 27,5.avser vara

Utfall: Resursbehovet 1994/95 för verksamheten vid Försvarets-
sjukvårdscentrum sjuk-uppgick till 54 personår och vid Marinens

vårdsskola skalltill personår. Beträffande sistnämnda uppgift27

dock beaktas personalkåren vid Marinens sjukvårdsskola efteratt
den juli till1 1995 halverats och uppgår i april 1996 13nära nog
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angivits nedan.personår, vilket
denvadbesparingsmålet tab. ovan2En avstämning mot avser

sjukvårdochhälso-försvaretsinomledningsverksamhetenfredstida

reducerats,resursbehovet1991/92-1994/95 visarunder perioden att
besparings-ekonomiskaberäknade De45.i personår med 33 mot

uppnåtts.målen har däremot

till försvaretstödAdministrativt5.3

civilförvaltning5.3.1 Försvarets

SOUFörsvarsmaktentillstödAdministrativtdelbetänkandetI
stödfunktionadministrativaLEMO denföreslog1992:105 att som

skulle fö-FCFcivilförvaltningupprätthållitsdittills Försvaretsav
patentverk-bl.a. FMVdels tillFörsvarsmakten,dels tillöverras

Pliktverket väm-skadereglering,Kammarkollegietsamheten,
utvecklingdrift ochRiksrevisionsverketpliktsfrågor m.m. samt av

PA-system.
ochLedningverksamhetsområdenFCF:sBesparingsmäl: Inom-

reduceringLEMOberäknadePA-stödadministration samt aven
ekono-årligaoch denårsarbetskrafterpersonalbehovet med 200:a

kronor.miljonertillmiska besparingen 8cta
stödfunk-administrativadenavveckling deladesFCF:sUtfall: Vid-

tillöverfördesdelmindremyndigheter,tion mellan fem enupp
kom-viss månhariförhållandehögkvarter. DettaFörsvarsmaktens

besparingsmålenden deluppföljningplicerat varsomavaven
UTFÖR här-emellertid söktharFCF.kopplat till nedläggningen av
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leda FCFzs tidigare verksamhet myndighet för myndighet. Av
följande sammanställning framgår de LEMO beräknadeatt av
personalbesparingama på årsarbetskrafter20 till följd av genom-
förda strukturförändringar inom delområdet Administrativt stöd till
Försvarsmakten har uppnåtts. Därav följande kostnadsreducering
kan uppskattas till miljoner4,5 kronor år.c:a per

Riksrevisionsverket RR V

Riksrevisionsverket i Karlstad i januari 1994 förövertog ansvaret
tillhandahålla och utveckla deatt ekonomi- och personaladmini-

strativa myndigheterna inomsystemen Försvarsdepartementets
verksamhetsområde enligt följande:

Anslagsfinansierad verksamhet E1 : För budgetåret 1994/95 er--
höll RRV 2 miljoner kronor för i huvudsak central kassahåll-
ning, avstämning PG-konton, systemberedskap och utveck-av
ling modeller, metoder och för ekonomisk redovis-av nonner
ning.

Avgiftsfinansierad verksamhet E2: Denna del huvudsakli-avser-
tillhandahållande EA- och PA-system, viss utbildnings-gen av

verksamhet och krigskamerala tjänster. Omslutningen för bud-
getåret I994/95 60 miljoner kronor, PA-sidan förstodvar varav

21,2 miljoner kronor.cra
För de berörda verksamheterna åtgår totalt personår, vilket65ovan
innebär besparing på personår jämfört med motsvarandeetten
tidigare verksamhet vid Försvarets civilförvaltning. I övrigt har
ingen förstärkning skett på den administrativa sidan efter över-
tagandet CF:sF tidigare uppgifter. RRV utför i stortav sett samma
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uppdrag tidigare på FCF. Försvarsmaktens kostnader förlågsom
denna del förändrats.verksamheten har heller inte nämnvärtav

Kammarkollegiet

I juli 1993 Kammarkollegiet för trañkskaderegle-övertog ansvaret
ring, utbetalning livräntor, fordringsbevaking viss service-samtav
verksamhet till försvarets Trañkskaderegleringen ochnämnder.

livränteverksamheten jämte viss konsultverksamhet överfördes till

Skaderegleringsenheten fråni Karlstad vartill övergick15 personer
FCF.

Trafikskaderegleringen: Enligt avtal med kollegiet erlägger-
Försvarsmakten årligen miljoner kronor för administration2,5

Vagnskade- och tilläggsförsäkring sker tidigare motm.m som
premier, dvs. den avgiftsfmansierad.är

Livränteverksamheten: Kollegiet ombesörjer utbetalning av-
livräntor för vilka Försvarsmakten Beloppen utbetalassvarar.
årsvis i förskott efter fastställelse Finansinspektionen. Räntanav
på inbetalade belopp finansierar verksamheten.

Konsulttjänster: informationVerksamheten i första handavser-
i personskadeärenden 1994/95 har16 94/95. Under ävenst
givits Efter45 timmars information till SWEDINT. det atten en
särskild personskadehandläggare anställts högkvarteret hari

behovet denna information väsentligt minskat.typav av
Fordringsbevakningen till nämnderna för-och serviceverksamheten

lades till Kammarkollegiet i Stockholm.

Fordringsbevakning: Försvarsmakten önskade till börjanen-
erlägga klumpsumma fordringsbevakningen. Nuvarandefören
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har dock visat sig betydligt ekonomiskt fördelaktigtsystem mer
för Försvarsmakten. Cza % fordringarna70 återvinns. dessaIav
ärenden betalar gäldenären avgiften förutom uppläggningsav-

gift. Endast i de fall gäldenären saknar betalningsförmåga sva-
Försvarsmakten för avgifterna. Verksamheten i anspråktarrar

3 personår, projektanställd,l vilket skall jämföras medvarav
motsvarande verksamhet vid FCF/Kammarkollegiet budgetåret

1992/93 då omfattade 2,5 personår respektive 2 personår.som
Ett engångsbelopp på kronor300 000 erlades för samtliga kvarva-

rande ärenden hos FCF vid övertagandet. Enligt kollegiet detär
för tidigt vilken tjänat på dettaännu avgöraatt part som arrange-

mang.
Fordringsbevakningen följer avtal gällande frånett nytt septem-

ber 1995. Arvode för fordringsbevakning fastställt till kronor30är

ärende uppläggningsavgift vilket betalas uppdragsgivaren.per av
fordringarFör lämnas efter den juni och30 1995översom som

förs till långstidsbevakning har kollegiet till upplägg-över rätt en
ningsavgift 100:- kr.om

och med överföringenI från FCF har ärendemängden vid Kam-

markollegiet, vad gäller indrivningsverksamheten, frånökat 000l

till ärenden6 000 år. ökadeDen volymen har medgivit investe-per
ring i datasystem.ett nytt

informationDen kollegiet geri indrivningsärenden, liksomsom
ställningstaganden till eventuell i indrivningsärenden, fallerprocess
på myndighetsutövningen och kan inte särskilt debiteras.

Serviceverksamhet till försvarets nämnder: Kammarkollegiets ser--
viceverksamhet vissa mindre nämnder under budgetåret 1994/95

inbringade 65 000 kronor, medan uppdrag Totalförsvarets

tjänstepliktsnämnd utfördes för kronor.51 000
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företräda För-uppdragpåKammarkollegiet åtar sig även att
fordringsärenden,tvistigadomstol i delssvarsmakten i och utom

dennaförråd. Ii militärainbrottärendendels typrör avsom
ochlogi-traktamentsgförFörsvarsmaktenärenden rese-,svarar

utredningskostnader.externa
UTFÖR svårigheteruppenbaraföreliggerdet attkonstaterar att

FCF-underverksamhetenmedkostnadsjämförelserdirektagöra
under dendebiteringsrutinerverksamhetsåvältiden eftersom som -

karaktär.ändratomfattarperiod uppföljningensom -

materielverk FMVFörsvarets

patentverk-gällervaduppgifteröverfördes FCF:sjuli 1993Den l
iVerksamhetenmaterielverk FMV. ärtillsamheten Försvarets

har inteintäkterochKostnadertidigare.densammasettstort som
Ärendemängden iresulteratvilketdock ökat,harförändrats. en

ökande ärendebalans.
personårmotsvarande 10personalöverfördesFrån FCF men

motsvarandepersonalvarförpersonårendastverksamheten kräver 9

FMV.uppgifter inomtill andrapersonår övergåttl
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Pliktverket

Pliktverket i Karlstad i juli 1993 för tillämp-övertog ansvaret
ningsföreskrifter och beslut ekonomisk hjälp till värnpliktigaom

löneadministration och reseräkningsreglering.samt

Vad vämpliktsförmånsfrågoma överfördes två jurister frånavser
CF.F Från verkets sida har framhållits verksamhetens kostnaderatt

inte sänkts efter övertagandet. Beslut i vissa ekonomiska ärenden

har delegerats till de lokalkontoren. harDet inte inneburitsex
någon rationalisering.

Tre personår har överförts från FCF för reglering reseräk-av
ningar jämte viss löneadministration. Verket har inte begärt
kompensation för de uppkomna merkostnadema härför. Lokalkonto-

har fått stöd respektive förband från tidigare ha måstattren av
köpa tjänsterna härifrån. Personalen kan finansierassägasnu genom

utgifterna till förbanden utgått.att

Krigsarkivet

Krigsarkivet i juli 1994 för FCF räkenskapsarkiv.övertog ansvaret :s
Bestående merarbete för Krigsarkivet bedöms till ärenden50cza

år, motsvarande 100 timmar.per cza
FCF-veriñkationer tidigare har legat på förbanden har tagitssom
hand Svenska Lagerhus AB. Kostnaderna härför betalasom av av

Försvarsmakten högkvarteret.av

10 DåvarandeVámpliktsverket.
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Försvarsmaktens högkvarter

MSKMilitära servicekontoretControlleravdelningen: attuppger-
avseendeutför arbetecontrolleravdelningenkontoret på uppdrag av

VerksamhetenFCF.tidigare handhadeskoncemkassan vilket av
övertagitshardenna personalomfattar personår. del3,5 Ingen av
uppgifterYtterligarehar skett.från FCF. viss nyanställningEn

skall in.

denfr.o.m. lavdelningen: FörsvarsmaktenJuridiska svarar-
ansvarsska-regleringrättsligt stöd,januari själv för allmänt1994 av

ansvarsområde.domstol inom sittinfördor företrädasamt att staten
fullgörahögkvarteret förhar tillkommit iFyra personår att

låg på FCF.uppgifter tidigaresom
utförsverksamhetFCF:s tidigarePA-avdelningen: delDenna av-

Resursbehovethögkvarteret.PA-avdelningen inom ärnu av
Militära service-personår vidberäknat till personår, 3,512 varav

kontoret MSK.

Militärhögskolan A/IHS

Överföringen låg på FCF har intetidigareden verksamhet somav
personaltidigareMHS lånadeinneburit någon förändring.större

Kursutbudetvissa arvoden.från FCF ersättning äränutan annan
erbjudas,utbildning kantidigare. viss utökad högreEn numerasom

styrkautifrån.vilken hade måst upphandlas Det är attenannars
tidigare,i stället förinom organisationenarbetar somman nu
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utanför. Två följde med från FCF. Kostnadsmässigt harpersoner
detta inte inneburit någon förändring.

Sammanfattande utfall FCF:s avvecklingav

I nedanstående uppställning tab. 3 resursbehovet personårianges
vid FCF 1992/93 motsvarande verksamhet fördelad1994/95samt
på de myndigheter vartill verksamhet överförts från CF.F

Tab. Administrativt stöd åt Försvarsmakten.

Resursbehov 1992/93-1994/95 fördelade på berörda myndigheter.

KamHögÄr EgetFCF RRV markol- FMV VPV MHS Szalkv legiet

1992/ 131 131- - - - - - -
1993

1994- 12 55 16 9 1ll5 2 2-
/1995

personårVarav3,5 vid MilitäraservicekontoretMSK.
7 Övergångtill verksamhetmedhuvudsakliginriktning uppdragför Försvarsmakten.egen

5.4 Försvarsfastigheter

LEMO lade i delbetänkandet Förvaltning försvarets fastigheterav
SOU 1992:85 förslag till avveckling Fortiñkationsförvalt-ett av
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imyndigheten Försvarsmaktenningen FortF och denatt gesnya
Mark, anläggningaruppdrag för sin lokalförsörjning.att svara egen

avgiftsfinan-och föreslogs disponeras på hyresbasis. Enlokaler ny
Fortifikationsverket FORTV föreslogssierad myndighet ersät---

ägarföreträdare förFortifikationsförvaltningens funktionta avsom
försvarsfastigheter.ägda s.k.staten

fastighetsförvaltningLEMO bedömde den formen föratt nya
skulle personalbehovet med 100-150minska det sammanlagda

kostnadsbesparingekonomiskpersonår medan däremot ingen an-
skulleekonomiska fördelar på siktLEMO bedömde även attgavs.

och lokalutnyttjande.uppnås effektivare förvaltninggenom en
betydande delVid nedläggningen övergickFortF avav en.

personalen Confortia medan anställda sades Detill AB 238 upp.
svårakostnadseffektema härav följtsammanlagda är ännu attsom

uppskattas tillbedöma årliga besparingen torde kunnadenmen
mellan kronor.60 och miljoner70

datacen-Bolagiseringen5.5 Försvaretsav

mediecenteroch Försvaretster

Verksamheten vid datacenter FDC till 100Försvarets procentvar
fonderingavgiftsfinansierad ekonomiskt självbårande. vissoch En

budgetåret 1991/92överskott ledde till FDC vid utgångenattav av
förfogade miljoner kronor.verkskapital på 49över ett cza

LEMOi föreslogskrivelse daterad den september 1992I 28en
tillgångaravvecklas och dessverksamheten vid FDC skulleatt
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överlåtas till statligt eller privat aktiebolag och i skrivelseett ägt en
avgiven den 30 november år föreslog LEMO på sättsamma samma

avveckling Försvarets Mediecenter.en av
I juni 1993 beslutade regeringen lägga ned myndigheten För-att

datacenter fr.o.m. den julil Beträffande1993. försäljningensvarets

FDC:s och FMC:s verksamheter avvecklingen myndig-samtav av
heterna inga konkreta besparingsmål. Försäljningamaangavs
inbringade totalt miljoner88 kronor. Riksrevisionsverket RRV har
riktat allvarlig kritik upphandling ekonomisystemmot ett nyttav
för försvarsmakten föregick överlåtelsen Försvaretssom av
datacenter vilken enligt RRV medförde betydande merkostnader för

statsverket. Det framförallt i den löpande uppföljningen ochär
styrningen verksamheten bristerna varit uppenbara. RRV:sav som
kritik i kompletteringspropositionen 1994 föranleddetogs upp men
inte regeringen vidta några åtgärder då myndigheten vid dennaatt
tidpunkt inte längre verksam.var

5.6 Försvarets Materielverk

Inom Försvarets materielverk finns särskilt förett program
reducering konsultutnyttjande, kommer redovisas iattav som
samband med uppföljning FMV:s effektiviseringsprogram. Ien av
propositionen 1992/93:100 återkommer regeringen till detta mål:

"Det inom verket initierade effektiviseringsprogrammet innebär
kostnadsnivån vid utgången budgetåret 1995/96 skallatt av vara

i storleksordningen 300 miljoner kronor lägre vidän starten av
budgetåret 1993/94. För möjliggöra detta har Materielverketatt
anmält huvudstruktur försöksvis kommer införasatt atten ny
fr.o.m. budgetåret 1993/94. enligtDet min mening nödvändigtär



SOU Uppföljning1996:96 besparingsmålen 79av

Materielverket fortsätter utvecklingsarbetet arbets-att mot nytt
enligt den uppgjorda planen".sätt

Besparingsmål: Enligt överenskommelse refereras ien som-
LEMO:s PM Vissa frågor försvarets materielförsörjning PMom-
1993-10-21 har åtagitFMV sig under treårsperioden 93/94-att-
-95/96 sänka verkets årliga driftskostnader och kostnader för resor
på uppdrag med miljoner300 kronor. För FMV:s delexterna
handlar det effektivisering verksamheten med % fram25om en av
till den juni30 1996. Besparingen innebär personalinskränk-även
ningar beräknas %15 den interna administratio-motsvarasom av

Målet skall nås tydlig uppdragsstyming, änd-nens resurser. genom
arbetssätt och koncentration verksamneten till FMV:srat en av

kämområden.

Utfall: Försvarsmakten har för budgetåret 1994/95 tilldelats l 634-
miljoner kronor. inom anslaget Fö/Al för uppdrag till FMV. FMV
har under budgetåret 1994/95 fakturerat Försvarsmakten på ett sam-
manlagt belopp 1 miljoner430 kronor. Skillnaden mellanav
tillförda medel till FMV under budgetåret 1991/92 på l 561

miljoner kronor och FMV fakturerat belopp budgetåret 1994/95av
på 1 miljoner430 kronor, kostnadsminskning på utfallet vidär en
Försvarsmakten på miljoner131 kronor fasti prisläge, varav
kostnadssänkningen mellan 1993/94 och 1994/95 uppgick till 46

miljoner kronor.
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ledningsverksamhetCivil5.7

berördestotalförsvaretcivila delenFunktioner inom den avav
Civilbefälhavarnadelbetänkandetdelbetänkanden.två ILEMO i

åter-besparingsmålkonkretuttrycksSOU 1992:106 ett som
kommer under 5.7.1.

total-civila delendenLedningsverksamhetUtfall:Tab. 4 inom av
försvaret

1994/951991/92

NettoutfallNettoutfallNettoutfall Pers.Pers.stab
år tkr 94/95inkl.tkr 91/92 tkrår

92-95NP1

506 13247412160VfriS 32 147809

9041 26 702463129 380CB 59

0841 159431657 11 341725 1 234 998SRV

6421ÖCB 393 783131459423 282145

712 390136 846 1Z 1993Nettoutfall 961 1 835 469

l Nettoutfall Kalla: RRV06-30.
z årsmedel-feb.92-1995enl.nettoprisindexNPItill fastprisläge1995Uppräknatbelopp

tal med 8,59%.

uppgiftsfördelningochdelbetänkandet Ansvars- inomandraDet -
årsinte i 19931993:95SOUdet civila totalförsvaret togs upp-

medi sambandbehandlades iställetbudgetproposition rege-men
civilt försvar prop.proposition angående lagringens om
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l994/95:7 i juni 1994. Betänkandet innehöll inte några genom-
gripande förslag till förändringar det civila försvarets organisa-av
tion. Följaktligen framkom heller inte några konkreta bespa-
ringsmål. Däremot berördes genomförandet föreslagna ned-av

Överstyrelsen ÖCBskärningar vid för civil beredskap liksom
inom Försvarets materielverk FMV vilka tidigare nämntssom
grundas på fonn överenskommelse mellan LEMO ochen av
berörda verk.

Förändringar i den civila delen totalförsvarets resursbehov mel-av
lan budgetåren 1991/92 1994/95 framgår tab. 4resp. av ovan.

Civilbefälhavama5.7.1

Besparingsmål: budgetpropositionenI 1992 prop. 1992/93, bil.-
behandlades5 LEMO:s betänkande Civilbefälhavama SOU

l992:l06 vari föreslogs reducering antalet civilområden tillen av
med beräknad besparing i fredsverksamhetentre på personår5en

eller miljonl kronor år. Regeringens förslag överensstämde iper
med LEMO:s förslag, dock besparingsmålenstort berördes.utan att

Utfall: En avstämning utfallet besparingsmålen vadmotav avser-
fredsorganisationen vid civilbefälhavarkansliema visar resursbe-att
hovet under perioden 1991/92-1994/95

i antalet årsarbeten minskade med 13 personår,-
i anslagsñnansierade årskostnader minskade med drygt mil-5,2-
joner kronor fast prisläge.

förDet Civilbefälhavama besparingsmålet har såledesuppsatta
uppnåtts med god marginal då resursbehovet reducerats långt mer

vad ursprungligenän besparingsmål.som angavs som
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ÖCBÖverstyrelsen beredskapför civil5.7.2

och uppgifts-LEMO-betänkandetBesparingsmål: Ansvars-Av-
ÖCB avsågframgårcivila försvaretfördelning det attattinom

underkronorpå totalt miljonergenomföra besparingsprogram 10ett
LEMO ansågförändringar1993-1994/95 medperioden som

administra-den interna"lämpliga", omfattande totalt 15 procent av
tionens resurser.

ÖCB respektiveårsredovisningarna 1993/94Utfall: ianger-
förvaltningskostnadsbe-LEMO-besparing1994/95 sammanlagden

samordningledning ochsparing inom anslagen Gl, Civil samt

kronor till följdpå miljonerFörsörjning med industrivaror 10 av
"frivilli-effektivisering verksamheten. Denomorganisation och av

LEMO-utredningentill följdga" besparingsöverenskommelsen av
kan därmed ha uppfyllts.sägas
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besparingarna8 Summering av

utifrån angivna bespa-summering genomförda besparingarEn av
besparingsmålen interingsmål huvuddelenvid handen attger av

kostnadsutfall. nedan-uppfyllts beträffande personal eller Ivarken

på överenskommelserstående uppställning har medtagits de
ÖCB ochgrundade besparingar inom FMV.

Tab. Måluppjj/llelse besparingsmålen5 av

kost-Besparing iMålgrupp Besparing i personár tot.
nader milj. kr.

Utfall AndelMålMål Utfall Andel

49 %Opl/HKV 200 98250 101 40 %

Milostabemaz 70 100%185 160 70115 %

38 30 %Fo-stabema/RiksHvC 66 25 % 125250

15Marinkommandona 9 %155 61 40 % 60

-25 %Flygkommandona 20 -2630 0 0 %

189 40 %Szacentralledning 800 413 51 % 475

Administrativtstödtill 100% sFM 20 20

18 100%18Försv.hâlso-och sjukvård 45 33 73 %

500%Civilbefälhavama 1 55 13 260 %

Besparing merutgiñvresp.
I Fördelningsstabema.Inkl. vissverksamhetvid
Fullständig uppgift saknas.
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besparingsef-Omstruktureringens6

analysfekter en-

och be-Administrationsprogrammet6.1

sparingama

vilkenkompletteringsproposition iårskapitel berördes 1991I 3
statligaeffektivisering denförslag tilllade framregeringen av

tvåsåadministrationenreduceraverksamheten attattgenom
fulltpå statsbudgetenårligen kanmiljarder kronor närnettosparas

sigrörde detdelFörsvarsdepartementetsnåtts.genomslag För om
treårigunderkronorpå miljonersammanlagd besparing 350 enen

verksamhetsområ-1991-juni 1994 inomjunigenomförandeperiod
uppgårkapitel 5föregåendegenomgången iframgårdet. Som av

tillLEMO-reformentillkopplatsammanlagda besparingarnade
1991/92-1994/95,periodenkronor undermiljonerdrygt 410

ÖCB Fortifikationsverket.ochbesparingar i FMV,inklusive
därför habesparingsmålAdministrationsprogrammets synes

marginal.uppnåtts med god
samband medökat. IsparambitionenharMindre årän ett senare

på försvaret.hårdare kravregeringenLEMO-reformen ställde
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6.2 LEMO:s roll i omstruktureringen av

försvaret

I LEMO-utredningens första delbetänkande "Försvarsmaktens
ledning" SOU 1991:112 återfanns vissa besparingsförslag
kopplade till förslaget omfattande strukturförändring inomom en
försvaret. Några månader följde propositionen med års1992senare
försvarsbeslut under hösten den s.k. stabiliseringspropositionensamt
prop. 1991/92:l50.

Tillsammans representerade dessa insatser kraftfullt försökett att
strukturerera försvaret, minska och ambitionsni-om ramar anpassa
våema till de 1992 års försvarsbeslut förutsågsnya ramarna.
innebära exempelvis övertalighet med 1 500 yrkesofficerare ochen
4 500 civilanställda, sedan också i har förverkligatsstortsom
brutto har 5 000 de civilanställdat.o.m. än avvecklats.mer av
LEMO:s besparingsbeting handlade inte ändra försvars-attom

inom den givna somutan sedan justeradesatt nedramama ramen
ytterligare med 1.2 miljarder kronor i den s.k. stabiliseringspro-
positionen fördela 475 miljoner kronor från ledningsresurserom
till krigsändamål. Man kan LEMO-besparingama,säga deatt om
lyckades, skulle underlätta för försvaret uppnå de önskadeatt
nedskärningarna 475 miljoner kronor skulle ställas tillattgenom
förfogande för användning ledning och administration.änannan

Beräknat resursbehov respektive utfall för budgetåren 1991/92
respektive 1994/95 avseende Försvarsmaktens ledning på central,
högre och lägre regional nivå redovisas nedan. Uppgifterna för
1991/92 års verksamhet baseras på LEMO:s underlag från Fst/Plan

Av diagram l nedan framgår besparingsmålen inte haratt upp-
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fyllts, högkvarteret för ledningsorganisationensig för eller somvare
helhet.

100%i IPersonår
DKostnader

80%

60°/-

40%

0% -4EU-o-- v--o- n+ -- å3 åä
-20%-

E
40%-

Diagram 1:Måluppj§llelse besparingsmålen den militärainomav
ledningsfunktionen

uppnåttsAv diagram framgår besparingsmålen i2 att stort sett
inom funktionerna administrativt stöd till försvarsmakten, försvarets

hälso- och sjukvård civilbefälhavarkansliema. hälso-vid Inomsamt
och sjukvårdsverksamheten organisationsförändringamahar dock

personårinte fullföljts vilket innebär reduceringen i antaletännu att
nåttinte till besparingsmålen.upp
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besparingsmålen stöafunktionerMåluppfj/llelseDiagram 2: av
civilbefälhavarnasamt

Persu
Kostnader

40%

30%

20%

Gsjukv. CivilbefalhavarmAdm.stöd Försv.hälso

vadfall betydligt mindreKostnadsminskningama i vissa änär

högkvarteret. EnLEMO hade sig, särskilt på nivåerna underväntat
väsentligarefråga varför inte blev någrabör besvaras detärsom

kostnadsminskningar.

årsredo-FörsvarsmaktensSom tidigare konstaterats integer
bedöm-tillräckligt underlag förvisning för budgetåret 1994/95 en

nödvändigtbesparingseffekt. har därför varitning LEMO:s Detav
UTFÖR kompletterandebegära inför från Försvarsmaktenatt

resursbehov för perioden 9407-9506underlag avseende beräknat

regionalhögre och lägreför Försvarsmaktens ledning på central,

förändringarnavarit möjligt beräknanivå. Därefter har det att av
budgetårenledning mellanresursbehovet för försvarsmaktens

1991/92 respektive 1994/95.
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haruppföljningförutsättning förEn nödvändig är att manen
iindelningenbaskalkyl. Problemettillgång till tillförlitlig är atten

etableradverksamhet"ledning i fred" respektive övrig inte är en
stati-ochåterfinns inte i kontoplanerindelningsgrund. Den annan

kunskaputifrån specifikstik beräknas fram varje gångmåsteutan
vi kunnathar varit hjälpvarje verksamhet. Det stor attenom

användesjälvLEMO-utredningenutnyttja den nulägesstatistik som
LEMO.underlag tillFörsvarsstabenoch levererades av somsom

fallvarit det i vissaunderlag har dockEtt problem med detta att
ochofficiella budget-visar brister i medöverensstämmerstora

tolkningenfå stöd förutfallssiffror från tid. För ettatt avsamma
UTFÖR uppgiftersärskildadet historiska materialet har begärt in

nivå i försvaret,från såväl lägre regional1991 högre samtom som
vidmed controlleravdelningeni övrigt haft utdragen dialogen

statistiskauppnåtts i dethögkvarteret. Full säkerhet har knappast

för möjliggöra några slutsatserunderlaget, tillräckligt att ommen
utfallet.

omorganisationen inomutvärderingAv Försvarsmaktens av
rekommenda-Högkvarteret framgår i fonnPM 1995-10-20 av-

kommentarertioner inför framtida omorganisationer några som-
Blandkritik genomförda refomien.kan tolkas den annatsom av

såpåtalas fortsättningen säkrar utgångslägetvikten iattav man
ekonomiskakan förändringstakten, bl.a. imäta tenner.att man

illustrerats i arbetetBehovet utgångsläge harpreciseratettav
redovisning iFörsvarsmaktensmed detta betänkande. är stor

på olikaopålitlig, bl.a. beroendeutsträckning ofullständig ochär att
redovis-till skiftandelokala enheter har olika och från tid annan

jämförelser.ningspraxis, vilket försvårar
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6.3 gick besparingsarbetetHur till

Över 80 LEMO-utredningens förslag angående struktur-procent av
förändringar genomfördes. Varför ledde inte omstrukturering till

avsedda besparingar

I LEMO:s betänkande Försvarsmaktens ledning SOU 1991:112

kalkyl och målsättning för besparingsarbetet påpresenteras en
grund strukturförändringarna. De besparingar planerasav som anses

konsekvens "de strukturella organisationsförändringarvara en av
och de resursanpassningar föreslås", dvs besparingar skullesom
uppnås inte bara med fusioneringar antal staber, ävenett utanav
med ambitionssänkningar.

två effekterna,De fusionering respektive ambitionssänkning, slår

olika på olika delar besparingsprogrammet. Enligt intervju medav
LEMO:s sekreterare dominerade fusioneringseffekten det gälldenär
sammanslagningen de centrala staberna till ett gemensamtav
högkvarter dessa besparingar skulle omfatta det40 procent av

besparingsmålet",totala medan ambitionssänkningen framförallt

gällt planeringskvaliteten på Fo-stabsnivån omfattadesom 25

de totala besparingarna. övrigaInom områden kundeprocent av
fusionerings- respektive ambitionseffektema inbördes ungefärvara
lika stora.

En kalkyl bygger på ovanstående bedömningar vidgrov som ger
handen huvuddelen besparingarna skulle åstadkommasatt av genom

H direktivenI till LEMO-utredningen besparingpå central,högreoch lägreangavsen
regionalnivå dåvarandetredjedel resursanvândning milj. för1 500 kr.czaom czaen av
ledningi fred, således milj kr. bedömde500 LEMO emellertid besparing milj.475en
kr. realistisk,vilket ocksåblev det besparingsmål i regering-sommer somsenareangavs

proposition.ens
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fördubbelbemanningarborttagandetdvs.fusioneringen, av
mindre deloch enbartfunktioner, genom am-engemensamma

blir relativtfusioneringeffekternaMedanbitionssänkningar. enav
kanadministrativa funktioner somformtydliga i gemensammaav

ambitionssänkning.framdet svårarerationaliseras är att styra en
del För-förstLEMO-sekretariatet,s.k.Det var en avsom

detövergångsmyndigheten innanFMOoch sedansvarsstaben av
fick ietableratsFörsvarsmaktenoch därefterhögkvarteretnya

periodenstabema underomstruktureringenverkställauppdrag att av
LEMO-mellanarbetsuppdelningföljden1992-93. Detta av envar

Överbefälhavaren. iLEMO-sekretariatet komutredningen och att
framtidadvs. detcentrala stabema,befatta sig med deförsta hand

högkvarteret.

enligtmiljoner kronorbesparingseffekten 200Den stora
deomstruktureringenuppnåsskulleLEMO-utredningen avgenom

regionala ochomstrukteringen decentrala stabema, även avom
miljo-275förväntades blitillsammanslokala stabema större,ännu

genomförasförändringenplanerades helaFrån börjankronor.ner
med deni sambandhöstentill den juli Under 1991,l 1993. nya
och denförutsättningändrades dennatillträde,regeringens nya

till juli 1994.etableras först 1Försvarsmakten skullemyndigheten

LEMO-LEMO-utredningens liksomDärmed minskades senare
regionalabesparingsfrågan i dedrivasekretariatets anledning att

det allmännalades in iomstruktureringoch lokala stabema. Dessas

och skeddeförsvarsbeslutårsi linje med 1992besparingsarbetet

Omorganisa-försvarsgrensledningarna.gamlaunder ledning deav
underskeddeMilo-stabemaMilitärområdesstabemationen av

under flygvapen-flygkommandonaoperationsledningen,ledning av
marinledningen och Försvars-undermarinkommandonaledningen,
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områdesstabema Fo-stabema under arméledningen styrdesmen
emellertid också från militärbefälhavama. LEMO-refomrens mål
med nedskäming på 30 nämndes bakgrund detprocent som en men

blev styrande de operativa kraven dvs krigsorganisatio-som var
nen och försvarsbeslutets totalramar. Dimensioneringen behand-
lades del det sedvanliga programarbetet, vilket åter-som en av
speglas i propositionens 1991/92:l02 uttalande "att delen av
besparingarna redan har inräknats i överbefälhavarens underlag till
regeringen" 52.

Ett problem den regionala och lokala omorganisationenattvar
kom före högkvarteret. Man kunde därför inte exakt hurveta
ansvarsfördelningen mellan nivåerna skulle bli fickutan göra en
skattning. Milo-stabemas dimensionering fick utgå från nyligenen
genomförd sammanslagning två tidigare Milo-stabema. Detav
viktiga för LEMO-sekretariatet i dessa fall inte den 30-pro-var
centiga besparingen fick strukturutan att överensstäm-man en som
de med LEMO:s grundritning.

När det gällde försvarsområdena sades i propositionen för 1992
års försvarsbeslut prop 1991/921102 i syfte "att åstadkommaatt

begränsning resursanvändningen i fred, bör varje försvarsom-en av
rådesstabs till de uppgifter oundgängligenresurser anpassas som
behöver utföras". Styrningen omorganisationen i synnerhetav av
försvarsområdena koncentrerades på krigsorganisationen medan
organisationen i fred, den kostnadsdrivande,är levdemestsom
under organisationsfrihet. Ett problem med Fo-stabemas dimensio-
nering det samband dessa harnära med organisationen förvar som
det lokala produktionsstödet vilket det inte finns självklargör att en

mellan Fo-stabemagräns i fred och produktionsstödet.
Allt detta bidrar till förklara skillnaderna i genomslagatt för
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högkvar-detaljikundeintentioner. ManLEMO-sekretariatets styra
inteanledningarolikagickdettai fred,organisationterets avmen

reduce-LEMO:snivåerna.och lokalaregionalagällde dedetnär
roll i detundanskymdha spelatandra 0rd,ringsmål tycks, med en
lednings-dimensioneringenvidomstruktureringsarbetetkonkreta av

till frånvaronorsakerlokalt. Andraregionalt ochorganisationen av
detbådeosäkerhetråddedet år 1992rejäla att omgrepp var

försvarsom-och antaleteller 4militärområden 3framtida antalet
förhoppningartidpunkt fannsvid dennaeftersom det redanråden,

försvarsområden.antaletminskningradikal avom en

befattningarräkna6.3.1 Att

förinstrumentcentrala stabemasdeliksomLEMO-sekretariatets

denfrämstbestodomorganisationenstyrningen att nyaangeavav
frånutgickbefattningar.antal Manuträknad istrukturen en

staberolikautföras inombehövdearbetebedömning det somav
Försvarsmaktensantalet tjänster.med hjälpbeskrev dettaoch av

minskninguppenbarligenomorganisationerfilosofi vid är att aven
uppnåförocksåmedelverksamtantalet befattningar attär ett en

kostnader. Manambitionsnivå och totalasänkning att ommenarav
också behovetsiktminskar påbefattningar, såminskar antaletman

åt-dvsassistenter,telefon,lokaler,kringtjänster i form avav
lönekost-kostnadersänks andrasiktminstone på längre änäven

uppföljningenspåras islag kaneffekter dettanadema. Vissa avav
kan1995-10-20högkvarteretfrånhögkvarteret. Enligt PM man
cirka 20frånochdataöverföringtelefon,sänkning portose en av

emellertidVadmiljoner kronor.till drygtmiljoner kronor 8 man
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också kan utläsa uppföljningen kostnaderna för kontorsser-är attav
vice, inklusive lokalvård exklusive hyra, ökat från till45 58men
miljoner kronor, vilket servicekostnadema på arbetsplatsengör att
i verkligheten förblivit relativt oförändrade exklusive hyra.

Att kostnader enbart med hjälpstyra befattningsantal ärav en.
osäker metod. Kostnadsreducering kräver normalt att man upp-
märksammar kostnaderna direkt, inte enbart via antalet befattningar.
Efter minskning den fasta personalen det sannoliktären t.ex. attav
den återstående personalen, på det lojala och yrkesstoltasätt som
anställda försöker åstadkommagör, resultat tidigare,samma som
vilket leder till ökat övertidsuttag, ökade konsult- och datakostnader
eller andra metoder för kompensera för personalminskningen.att

I efterhand kan konstatera LEMO-sekretariatets metodattman
sänka kostnader motverkadesatt ytterligare några motkrafter:av
Den kraften följde LEMO-sekretariatet enligt uppgiftattena av-
ville höja nivån på tjänsterna i det framtida högkvarteret
samtidigt antalet tjänster skars ned. Meningensom attvar
undvika personal i lägre tjänstegrader, dvs. majors grad och
därunder. Detta förklarar den tendens till ökade personalkost-
nader blivit tydlig i uppföljningen, motsvarandesom en genom-
snittlig personalkostnadshöjning i fasta priser på 10-15

i absoluta tal cirka 30 miljonerprocent, kronor.
En kraft den sänkning hoppadesär uppnå iattannan man-
kringkostnader till del försvann vid synliggörandetstor av
lokalkostnadema fastighetsrefonnen. Grovt harsettgenom
högkvarterets hyror fördubblats, dvs. ökning med cirka 16en
miljoner kronor. Detta dock mätfråga och har inteär direkten
med det reella lokalbehovet som väl efterhand tordegöraatt
påverkas de ökade kostnaderna.av
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6.4 Vad blev besparingen i högkvarteret

6.4.1 Försvarsmaktens uppföljning

LEMO:s refererade delbetänkande angående Försvarsmaktensovan
ledning framlades i december 1991. Därefter beslutade statsmakter-

förändringar stödmyndigheter inom det tidigare huvud-na om av
Nedläggningarna i första hand myndigheterna För-program av

civilförvaltning FCF, Fortiñkationsförvaltningensvarets FortF,
Försvarets sjukvårdsstyrelse SjvS, Försvarets mediecenter FMC
och Försvarets datacenter FDC har inneburit viss utökningen av
ansvarsområdet berör såväl högkvarteret vissa myndighe-som som

inom de tidigare huvudprogrammenterna l-4.
Som framgår tabell il kapitel 5 minskade resursbehovet påav

den centrala ledningsnivån mellan 1991/92 och 1994/95 uttryckt i
årsarbetskrafter med 100 personår, dvs. 40 be-procentcza av
sparingsmålet, medan de anslagsñnaniserade årskostnadema i fasta
priser minskade med 98 miljoner kronor, dvs. drygt hälften av
LEMO beräknad besparing. Som har Försvarsmaktennämntsovan
gjort utvärdering effekterna omorganisationen,en egen av av
Särskild redovisning efter högkvarterets HKV dnzromorganisation
23 386:80767 daterad 1995-10-20. dennaI besparingenanges
under perioden 1992/93 och 1994/95 till 198 personår brutto och
168 miljoner kronor löpande priser, brutto, detmen anges
samtidigt de verkliga besparingarna alltsåatt netto mindre, 146är
personår respektive 26 miljoner kronor löpande priser på grund av

antal uppgifter tillförts högkvarteretatt ett och andra liknandenya
skäl. En analys högkvarterets uppföljning visar de siffroratt,av av
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cirka 100rimligastedenPM,högkvarterets äripresenterassom
till dettaSkälenmiljoner kronor.nämligen 125högre,miljoner

här.följer

utfal-beräknade påvid högkvarteretochbruttoBesparingar netto
let 1992/93-1994/95

kr.milj.168,0besparing"teoretisk"Sammanlagd

hyreskostnader kr.milj.Ökade 16,1-

milj. kr.38,6FortFfrån FCF,uppdragTillkommande -

kr.milj.Övrig 11,0verksamhetinternationell -

milj. kr.29,8stöd ADB-systemunderhåll,Drift, av -

kr.milj.25,0personalkostn.Tillkommande -

kr.milj.8,8personalövrigkostn.Tillkommande -

kr.milj.3,693/94lönerRetroaktiva -

milj. kr.9,0Lönetillägg -

kr.milj.26,1besparing"verklig"Summa

1995-10-20.Försvarsmaktenomorganisation.högkvarteretsredovisningeñerKälla:Särskild

till-analyseratFörsvarsmaktenframgår huruppställningenAv ovan
Försvarsmak-tabellenframgårVidarekostnader.kommande attav

12 sistnämndaideskall beaktasi tab. kap.beräkningar attjämförelsemedVid en utfallrespektive1991/92på resursbehovgrundas beräknatingåendeuppgiñematabell
övergångs-ochavvecklings-såsomengångskaraktârkostnaderhar1994/95.Dessutom av

till tab.ingått i underlagetpersonalintekostnaderför
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ekonomiska besparingarna på centralde ursprungligaten anger
ledningsnivå till miljoner kronor. Denna168,1 är teore-summa en
tisk konstruktion på förutsättningen samtliga i tabel-bygger attsom
len kostnader rimliga justeringsfaktorer, eftersom denuppgivna är
verkliga miljoner kronor.besparingen bara 26,1är

be-förefaller rimliga skattningenDet den mest avsom om
desparingen bör beräknas till miljoner kronor, dvs.125 summan av

faktiska kronor, de miljonerbesparingarna på miljoner 95,526,1

kronor tillförda uppgifter de förhögkvarteret beräknat för samtsom
påinte bör belasta 1994/951993/94 retroaktiva lönerna som --

3,6 miljoner kronor.

bedömningSumman miljoner kronor kan enligt vår125

betydligt detbeskrivas den verkliga besparingen, dvs. lägre änsom
Som kommentar till dessabelopp Försvarsmakten hävdar.som

kan sägas:poster
% undermiljoner kronor i ökade hyreskostnader cza 10016,1-

perioden införandet kapitalkostnader1992/93-1993/94 p.g.a. av
"n1otkraftema" be-har redan nämnts motovan som en av

sparingsmålet.

identifierade uppdrag tillmiljoner kronor för tillkommande38,6-
civilförvalt-följd nedläggningen myndigheterna Försvaretsav av

sjukvårdssty-ning, Fortifikationsförvaltningen och Försvarets

verifikationssek-relse, tillkommande enheter BRB, OP/SJVA,

tillkommandetionen, införande uppdragsstyming FMV,motav
miljonerverksamhetskostnader personalutökning,för 10varav

kronor i ökade pendlingskostnader traktamenten,

underhållkostnader för drift och29,8 miljoner kronor för av-
reservdelar, investeringardatorer respektive nätverk, ADB-stöd,

anpassnings-tillkommandei nätverk, omsättning datorer samtav
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kostnader. Under 1994/95 har de tidigare lokalastabemas

nätverk integrerats i komplett nätverk för högkvarteret.ett
Kostnaderna för drift, underhåll och utökatservice samt ett
användarstöd har därmed ökat kraftigt. kostnaderDessa uppges
ha med Försvarsmakten övertagit i sambandgöraatt att ansvaret
med bolagiseringen FörsvarsData och indragningen FCF.av av

miljoner kronor11 för övrig internationell verksamhet kan-
hänföras till tillkommande verksamheter.

Med dessa får besparing före de tillkommandeposter man en
verksamheterna på 125 miljoner kronor.

Dessutom definierar Försvarsmakten i tabellen antal till-ett
kommande kostnadsposler på tillsammans miljoner kronor42,8cza

bedömaivilka framgår tabellen ovan. går dock inteDet attav
vilken utsträckning de härrör från tillkommande uppgifter eller inte,

vilket bör det riktiga utvärderingskriteriet. Någon del kan havara
med de motkrafter nämligengöraatt nämntsen av som ovan, en

tendens till ökade personalkostnader beroende på tjänstegradshöj-

ningen i "slimmat" högkvarter.ett
UTFÖR:sEnligt beräkningar grundar sig på jämförelsesom en

mellan LEMO:s nuläge 1991 och Försvarsmaktens uppgifter

1994/95 besparingen i högkvarteret miljoner kronor i fast100är cza
prisläge. Detta faktisk jämförelse och bör därförär närmasten
jämföras med de miljoner26 kronor i högkvarterets uppfölj-ovan
ning. Det bör emellertid betonas beräkningarna utgår från olikaatt
startår 1991 respektive 1992 och här kan uppkommaävenatt

UTFÖRandra jämförelseproblem, varför avstår från analysnänn are
Ävendenna skillnad. hänsynmed till vid Försvarsmaktentagetav

tillkommande verksamhet torde besparingarna inte uppgå till mer
125 miljoner kronor.än
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6.4.2 Förändrad personalstruktur

En grundläggande fråga uppföljning besparingseffektemasom en av
bör utgå från, varför faktisk genomförd personalminskningär en
inte lett till förväntad minskning verksamhetens totalkostnad.en av
Intressant refererade från Försvarsmaktenatt notera rapportav ovan
PM 1995-10-20 grundlönekostnaden vid högkvarteret underär att
den aktuella perioden minskat med drygt miljoner kronor vilket20

konsekvens antalet minskade befattningar. Samtidigt harär en av
personalsammansättningen förändrats. avveckladeAv de 146

årsarbetskraftema vid Högkvarteret enligt Försvarsmakten, 83var,
civil fickpersonal sades och militär personal63 somsom upp

placering. Andelen militär personal i Högkvarteret har underannan
perioden 92/93-94/95 ökat Under period harmed 4 procent. samma
den genomsnittliga totala lönekostnaden ökat, befattning ochper
genomsnittligt med 10-15 procent.

framgårAv Försvarsmaktens vidare avvecklingenattrapport av
den civila personalen inom Högkvarteret inte har visat sig ge
önskad spareffekt eftersom relativt lågdenna personalgrupp hade en
medellön och låga overheadkostnader. overheadkostnader ingårI

kostnader för tjänsteresor och pendling övertidsuttagsamt som
under perioden förändrats enligt följande:

Ersättningen Försvarsmaktensför pendlingskostnader har enligt-
beräkningar milj. kr. ochfördubblats mellan 1992/93 10,5egna

"nytillsättningar1994/95 20,3 milj. kr.. Orsaken vara avanges
ibefattningshavare i nivåer vilka finns tillgängligahögre

närområdet".

Kostnader för konsulter har ökat med miljonertjänster och 16-
förklaring-mellan åren och huvudsakliga1992/93 1994/95. Den
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kostnaderi ökadetill ökningar finner Försvarsmaktendessaen
för anlitande WM-data.av

administrationVad bör ledning och6.5

kosta

administrationochdimensionering intern ledningFrågan om av
INKA-projekteti det s.k.uppmärksammades Statskontoretav

K0stnadsAndelar, 1987:22INtemadministrationens rapporternase
verksam-från myndighetsoch 1992:8. INKA-metoden utgår att en

Driftstöd tilloch administration.het kan delas i huvuduppgifter

sambandharhuvuduppgiftema bör räknas i dessa de näraettom
INKA-metoden bedömamed huvuduppgiften. Syftet med är att om

kanintemadministration rimliga och vadresursinsatsema för är som
Statskontoret,de inte det. bör, enligtMan göragöras ärom

principer sååterkommande beräkningar enligt fastlagda att

myndigheter möjliggörs.jämförelser tiden och med andraöver
verksledning,ingår nonnaltadministrationskostnademaI

intern-inform personaladministration, ekonomiadministration,ation,

administra-verksamhet, övrigutbildning, metodutveckling, facklig

fördelas iLokalkostnademation kontorskostnader, förråd.resor,
administra-alfallet proportionellt på huvuduppgiften respektivenorm

studie högskolesektom rapporttiv verksamhet. StatskontoretsI av
1992:8 exkluderades dock lokalkostnadema.

40-tal statligastudien data från deltogI med 1985-87 ett
försvarssektom.frånmyndigheter endast Militärhögskolanvarav

förgenomsnittetBland samtliga studerade myndigheter var
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spridningenadministrationsandel 20kostnademas procent varmen
myndigheternasmåSärskilt detill 45betydande, från 8 procent.

tillfrån 15spridningmedadministrationsandelaruppvisade höga

procent.45
administra-1992högskolesektomINKA-studienl angavsom

med 5ökning19kostnadernaandel procent,tionens envaraav
småochmellanSkillnadentidigare.fem år storasedanenheter
ochpå 18genomsnitthadebetydande. Dehögskolor ettstoravar

tillämpaskunnaborde ävenINKA-metodensmå på 27de procent.

försvarssektom.på
möjliggörredovisningFörsvarsmaktensGenom numeraatt

hadenivåerpå allaadministration"och"ledningurskiljande av
kundeindelningenUTFÖR förhoppningarinledningsvis att nuom

Försvarsmaktenskunde. AvLEMO-utredningenvadfinare ängöras
blandmedverksamhetsuppdelningframgårårsredovisningar en

exkluderarvilketadministration",och"ledningbegreppetannat
krigsförberedelser,ocksåpersonalutbildningochlokalkostnader men

frånINKA-defmitionensåvälfrånavvikelserväsentligadvs. som
krigsförberedel-inkluderarfred" som"ledning iLEMO-begreppet

jämförbara.direktsåledes inteandelsuppgiftemaolika ärDeser.
91994/95administration"och"ledningförKostnadsandelen var

dennasjönkhalvåret 1995andrafördelårsrapporteringenIprocent.
osäkerhetenillustrerarframföralltvilkettill cirka 6andel procent,

från år.årbli bättredockbordekvalitetensiffrori dessa
denmednivåjämföra dennavidarekan inte genom-Man utan

INKA-myndig-cirka 20INKA-andelen procent.snittliga ärsom
dvs.utbildning,ochadministrationlåg påtyngdpunkt varhetemas

försvaret.myndighetstypadministrativ ängenomsnittligav mer
personalkostnadsandeltotalhelhet harsiniadministrationStatlig en
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på knappt 50 medan Försvarsmaktens andelmotsvarandeprocent,
knappt 30 beroendeär framförallt på försvaretsprocent stora

materielinköp och förbrukning. Reducerar försvarets totalkost-man
nader så personalkostnadsandelen blir jämförbar medatt genom-
snittlig statlig förvaltning, hamnar resursandelen för "ledning och

administration" på 9-10 Till detta bör läggas framförallt deprocent.
delar lokalkostnadema och personalutbildningen harav av som
intemadministrativ karaktär och i Försvarsmaktens redovisningsom
förs under andra verksamhetsrubriker. skattningEn är attgrov
l/3 dessa kostnader hänför sig till intemadministrationen, dvs.av
ytterligare 4-5 bör läggas till de 9-10 Totaltprocent procenten.
skulle Försvarsmakten få intern administrationsandel på cirka 15en
procent.

Dessvärre kan inte heller denna siffra jämföras med INKA-
måttet. Det finns anledning väsentliga delar För-att tro att av
svarsmaktens administration under respektive verksamhet utbild-
ning m.m. bokförts under dessa i stället för under samlingsrubriken

"ledning och administration", liksom bevis på finnsäven motsatsen
vid vissa förband, nämligen alla grundlöner, verksamhet,att oavsett
förts till "ledning och administration". I vilken grad dessa två
felföringstendenser varandra inte känt.tar ut är

Det värdefullt kunna jämföra Försvarsmaktens intemad-attvore
ministration med statsförvaltningen i övrigt, med hjälpt.ex. av
INKA-metoden. Försvarsmakten bör därför försöka ochanpassa
stabilisera redovisningsrutinema så sådana jämförelser iatt
framtiden blir möjliga.

Det hävdas i några intervjuer nedbantningen iatt av resurserna
högkvarteret i samband med LEMO-refonnen innebar för-en
svagning de centrala funktionerna har med styrning och ochav som
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framhålls deproposition 1991/92:l02uppföljning I attgöra.att
rationaliseringskravenförfrigörs inom avramenresurser som

kanåtgärderhand kan disponeras "förmyndigheterna i första som
ekonomiadministrati-ochöka myndigheternas redovisningsstandard

möjligen tolkaskompetens" kans. 48. Detta ett symptomsomva
"underadministrerad".avseendenpå Försvarsmakten i vissa äratt

förvanlig bedömning i FörsvarsmaktenEn är att resurserna
påpersonalen dennaekonomiadministration och kompetensen hos

det10-årsperiodenpunkt har ökat under den ärattsenaste men
eller ijust under 90-taletsvårt ökning har skettsägaatt om en

LEMO-refonnens förändringar.samband med

de totala försvars-Jämförelse med6.6

kostnaderna tidenöver

visarkostnadseffekterUtvärderingen LEMO-refomiens attav
LEMO-utredningenstotalkostnaden för "ledning i fred" som var

under periodenmed knapptavgränsning har minskat 10 procent
i sin under-har Statskontoret visat1991/92-1994/95. Samtidigt

totalai kapitel försvaretssökning, redovisades 3 att resursersom
perioden.och under Nettotreducerats med mellan 0 15 procent av

led-förminskade försvarskostnader och oförändradetotalt resurser
går tillkostnaderning i fred andelen försvaretsär att somav

oförändrade underhar förblivit relativtledning i fred räknatgrovt
iminskat obetydligt. knappastperioden eller Detta överensstäm-är

LEMO-tilli förarbetenamelse de refonnintentioner antydssom
förhållandeirefonnen: "Fredsorganisationen drar för stora resurser
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sidtill krigsorganisationen" 1990/911102, bilaga, 12.prop

försvaretsMöjligheterna6.7 att styra

kostnader

statistikenkan ovanstående genomgångEn slutsats dras avsom av
totalkostnaderdet lättare försvarets änär är att styraatt styraatt

förförsvaret, mellanden interna fördelningen inne i t.ex. resurser
kan benämnasintemadministration och huvuduppgift, dvs. vad som

övrigfred" och"inre besparing". Uppdelningen i "ledning i

opraktisk indelning denverksamhet definitivt attgenomsomvar
sedankontoindelning "verksamheter"inte med denstämmer som

i samband medinfördes i ProjektplaneringenFörsvarsmakten.

på kostnadsbesparingar,omstruktureringen inte heller inriktadvar
arbetadeöverensstämmelse med militär tradition,iattgenom man,

med antalet befattningar istället för kostnaderna.

inriktad påi sin helhet uppenbartFörsvarsplaneringen är attmer
besparingsmål.hålla totala kostnadsramar på förverkliga inreän att
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förslagochSlutsatser7

myndigheternastyrningresultatorienteradeStatsmaktemas av
tillrelationmål iangivnauppföljningkontinuerligförutsätter av

sådanharhögkvarteret,förundantagMedförväntat resultat. en
kopplad till be-ledningsverksamhet,försvaretsuppföljning av
FörsvarsmaktensLikaså måstegenomförts.hittills intesparingsmål

dvs.tidsperiod,längrekostnadsutvecklingen över engrepp om
Vidareförbättras.budgetåret,föregåendeinnevarande ochutöver

ochgenomförtsbesparingarredovisaFörsvarsmaktenmåste omav
krävermål. Dettalångsiktigastatsmaktemasåterverkar påhur de

oberoenderedovisningssystemekonomiskt ärdet avett mersom
uppföljningförgrundtillkan liggaochorganisationsstrukturen som

tidsperiod,längrekostnadsutvecklingen t.ex.över genomenav
analyseraförINKA-metodens.k.jämförbarhet med den att

avsnitt 6.5.beskrivits ikostnader,intemadministrationens som
formule-gradi högbesparingskrav komLEMO-utredningens att
uppnåtts,gradi högrevilkapersonalbesparingari tenner avras

motsvarandeminskat iverksamhetskostnademadock attutan
harbesparingarekonomiskareellatillKopplingenutsträckning.

påtyderDettaundervärderas. attord kommitmed andra att
framlyftaochföljaincitamentsaknarmyndigheterna att upp

förändringsarbe-huvudfråga ibesparingsmaktemasstatsm som en

tet.
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Det nödvändigt statsmaktemasär besparingsmål i fortsätt-att
ningen formuleras distinkt. Därför bör dessa mål i högre gradmer
kopplas till reducering verksamhet uttryckt i kostnaderen av

i personår. Dessutom måsteän överensstämmelsestörresnarare
råda mellan de i propositionen formulerade besparingsmål och de
i programplanema angivna villkoren.

Ytterst handlar det givetvis hur statsmaktemas anvisningarom
värderas. Myndigheterna måste bringas denatt acceptera av
regeringen anbefallda linjen. Från regeringens sida det därförär
nödvändigt formerna för ekonomisk uppföljningatt stramareen av
myndigheterna inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

särskild uppmärksamhetägnas förstärkning skersamt att en av
Försvarsdepartementets på denna punkt, önskemettresurser som
tidigare framförts LEMO-utredningen.av
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Bilaga 1

UTFÖR:s uppdrag och arbete

regeringen chefenGenom beslut den januari bemyndigade12 1995
för Thage G tillkallaFörsvarsdepartementet, Peterson, att en

och utvärderingsärskild utredare för genomföra uppföljningatt en
inomgenomförande och pågående strukturförändringar Försvars-av

departementets verksamhetsområde.
Uppdraget syftar, enligt direktiven l995:4 till belysaatt om

kostnaderavsedda resultat har uppnåtts, dvs effekter på verksamhet,
effekter påoch kvalitet. uppdraget ingår utvärdera vilkaI även att

fått.myndigheternas organisation strukturförändringarnam.m. som
effekterna på verksam-Om utvärderingen visar eller pekar på att

med strukturföränd-heten avviker från statsmaktemas intentioner
ochringama, skall orsaken till avvikelsemautredaren analysera

måluppfyllelse ochlämna förslag till åtgärder förbättrarsom
ochkorrigerar dokumenterainriktningen. Slutligen skall utredaren

för strukturförändring-utvärdera organisation och val arbetssättav
effekter fått på resultatvilka det valda arbetssättetsamtarna av

omstruktureringama.
departementschefenMed stöd detta bemyndigande tillkalladeav

sakkun-särskild utredare generaldirektören Jeding. SomLarssom
förordnades och Ann-Sofieniga departementsråden Birgitta Heijer

Löth, planeringschefen Ohlsson och departementssekreterarenDan
Katrin Westling Palm. Vidare har följande förordnats experter:som

Marjarevisionschefen Danielsson, organisationsdirektörenInge
fil UlrikaLemne, kand Björn Sylvén, departementssekreteraren



Bilaga2 1 1996:96SOU

SvenavdelningschefenLindström, Svante Kristensson,1överste gr.
Åkersten, ochfil kand Anders BauerFrid, pol ChristerRune mag

Ohlsson entledigadesdepartementssekreterare Erik Kämekull. Dan
statssekreterare och Katrin Westlingi samband med utnämning till

utnämning tillPalm förordnades i samband medexpertsom
kronodirektör.biträdande

ekon dr GranholmTill sekreterare förordnades Arne
Kristina Eklund ochhuvudsekreterare, avdelningsdirektören

ihar tjänstgjortämnessakkunnige Sten Johansson. Den senare
biträdande sekreterareFN-uppdrag september l995-april 1996. Till

förordnades Niesink.Lena
Utvärderingen försvaretsUtredningen har antagit namnet av

UTFÖR.ledning strukturoch
harsakkunniga vissaUtredaren och de samt experterna t.o.m.av

ochVidare har utredarenjuni haft sammanträden.1996 ll
sekretariatet gånger med Försvarsdepartementets5sammanträtt
chefer med information utredningsläget.om

januariförordnade denChefen för Försvarsdepartementet 22
UTFÖR:s förföljande ingå i referensgrupp1996 attpersoner

militära lednings- och organisationsfrågor:
generaldirektörPer Borg, f.d.

generaldirektör DellnerHans
f.d. generaldirektör EhrlingIngvar

Englundgenerallöjtnant Lars-Erik
Gustafssongeneral Bengt

Stefan Fureniuslöverste gr.
generalmajor Krister Larsson
generaldirektör MyhlbackLennart
f.d. generaldirektör Gunnar Nordbeck
f.d. generaldirektör Lars-Bertil Persson
viceamiral Rudberg.Per

Gruppen har juni gånger. Delar1996 3sammanträttt.o.m. av
utredningens underlagsmaterial har förpresenterats somgruppen,

givetvis inte kandelat med sig erfarenheter och synpunkterav men
ansvariga för utredningens slutsatser.göras
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konsulter10-talharochsekretariatUtöver även ettexperter
tillhistoriker knutnaanlitatsspecialområdenolikainom samt tre

Militärhögskolan.
muntligapådokument,studiumpåhar byggtUtvärderingen av

berördademedöverläggningaroch påenkäterintervjuer, på
ledningar.myndigheternas

6publiceringenpåinriktatsharutredningenPlaneringen avav
följandehandi förstainomantalochbetänkanden rapporterett

områden:
SOUdecember 1995publiceradesmålLEMO:sanalys somav-

1995:129
stymingsfrågor,-
försvarsfastigheter,-

personal,avveckling av-
besparingseffekter,ochgenomslagomstruktureringamas-

metod,LEMO-reforrnens-
ägarstyming,ochuppdrags--

konkurrensutsättning.ochbolagisering-
medmedsitt arbete 1996avslutaUtredningen beräknas rapporten

organisa-ochstyrningförsvaretsavseendeförändringarförslag till

tion.
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Bilaga 2

Definition i SCB:ssektorer nationalräkenskaperav

Allmänna tjänster:

Allmän och utrikes förvaltning Finans-, Utrikes- och Civilde--
kungahuset, riksdagen och dess verk, Riksrevi-partementen,

sionsverket, Länsstyrelserna, Riksgäldskontoret, Statskontoret,

Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån

Skatteindrivning Riksskatteverket, skattemyndigheter Tull-samt-
verket

iInvandrarfrågor Invandrarverket-
Försvar: civilt, ekonomiskt och militärt Försvarsdepartementet,

Försvarets materielverk
Samhällsskydd rättskipning:och polisväsende, åklagare, dom-

stolar,kriminalvård,kronofogdemyndighetemaJustitiedepar-

tementet
Utbildning: högskoleutbildning och forskning Utbildningsde-

Verket för högskoleservicepartementet,
Näringsliv:

Näringslivsfrågor inom energi, jordbruk, mineralbrytning, till--
verkning och byggnadsverksamhet Jordbruks- och Närings-

departementen, Närings- och teknikutvecklingsverket, Nutek
Kommunikationer Kommunikationsdepartementet, Vägverket,-
Banverket
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Arbets-Arbetsmarknadsdepartementet,Arbetsmarknadsfrågor-
länsarbetsnämnderAMS, arbetsförmedlingar,marknadsstyrelsen,

arbetsmarknadsinstitutoch

Övriga ochStatens lantmäteriverk, Patent-näringslivsändamål-
registreringsverket .m .m

Övrigt:
forskning So-administration ochsjukvård: allmänHälso- och

Läkemedelsverketcialstyrelsen,

sociala bidrag, socialadministrationSocial trygghet: omsorgav
ochRiksförsäkringsverket, Statens löne-Socialdepartementet,

institutionsstyrelseStatenspensionsverk, Barnombudsmannen,

samhällsutveckling:samhällsplaneringBostadsförsörjning och

Miljö- ochmiljö- och naturvårdoch regional utveckling, natur-

Naturvårdsverketresursdepartementet,

Kulturdepartementet,religion:Fritidsverksamhet, ochkultur

historiska museerRiksantikvarieämbetet och Statens

anpassningtillszjlmordningsfrågor, svenskKälla: Meddelandei MIS 1987:3,SCB, ärsom en
Govemnient,Classificationof Functionsof CoFoG.rekommendationFN:s
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Bilaga 3

organisationsförändringarfaktiskaUppföljning av

Översikttotalförsvaretinom en-

beslut/genomförandevidförslagLEMOavvikelsefrånfält avInramade anger
organisalionsförändri gn

UtfallProposition/Beslut0 förslagUtgår: LEMgsláge
FÖ LEDNXNGSORGANISATIONRSVARSMAKTENS

strukturför-beslutadeDefn.myndigheterDebörFörsvarsmaktenmilitäraförsvaretTill det utgöra som
avveck-ochändringarnai huvudprogrammeningårvari ingårimyndighetinomhanförsmyndigheter en

myndigheternalingenmarin-ochdvs.anne-verksamhet l-4 avhuvudsakdenhuvudprogram vilkasI-4,
huvud-förutvarandeinomoperativochflygförbandvidmyndig-f.n.utförsverksamhetenligtregle- som

harl-4skallslasledning ge-till huvud-hörfinansierasinom heterna programmenringsbrev mm.,som
nomförts.myndighettilldvs.militära l-4, arménförsvarsbesluts ensammanett program

försvarsmakten.benämndflygvapenför-marin-ochutgiftsram.Försvarsmakten
operativledning.bandomfattari sin armé-, samttur

marin-ochflygvapenför-
operativledningband,
vissasamt gemensamma

myndigheter
FörsvarsmaktenChefförförsvarsmaktenforChefenOB FörsvarsmaktenOverbefalhavaren Chefenförle-

Che-överbefalhavaren.överbefal-skallbenämnas aröverbefal-benämnasskallförsvarsmaktenochharder
förfenför enhetenställföreträda-Som opera-havare.Chefenförhuvud-verksam- havare.uppsikt dessöver
myndig-vidtionsledning0B förchefenverkartillÖB föroperativavdelningenför-Under lederhet. re

högkvarterhetens över-aroperationsledningen.överbefll-ledningbörsvarsgrenschefemaverk- vara
ställföreträ-befalhavarensställföreträdareförsvars- havarensinomsamheten

dare.myndighetenförchefsomgrenamae
försvarsmakten.
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0B Overbefälhavaren Overbefalhavarenförsvarsgrens-och Chefenför försvarsmak- skallbi- biträdsl
chefernabiträds staber. överbefalhavaren, högkvarter. högkvarterbor tradas ettten, ett ut-av av av som
Myndigheterinomför- bitradas ledningsor- Vad Högkvarterets Försvarsmaktensgörettav avser cen-
svarsmaktenmed organisationskallfinnas tralaledningsorgan.benamnthögkvarteret. Hog-pro- gan

operationsled-överbe- Högkvarteret organi- enheterfor kvarteretbestår enheterbörargramansvar av
falhavaren övriga satorisktindelas ning, och föroperativoch i underrattelse- ledning,armé,treen-
myndigheter central heter,nämligen huvud- arméled- marin- nygvapenled-på sakerhetsljanst, ochen
nivå. avdelningforoperativ ning, flyg- ning planeringsstab,led- marinledning, mili-

Denoperativaverksam- ning, forprogramled- vapenledning,avvägning underrattelse-ochtar sa-en
0Bhetenledsunder ningoch för förbunds- funktioner kerhelstjänst,av en gemensamma gemensam-

0Bmilitårbefalhavama. produktionsledning. intemrevision. funktioner För-Det samtsamt ma
har för LEMO delbet,1991:112 ankommer regeringen svarsmaktensinlemrevi-påprogramansvaret
hpgOperativledning l direkt sion.Centralproduk-högkvarteretbör besluta högkvarte-att om

chefenför för chefenförundermyndighetschefen organisation tionsledarearmen rets arm.m.,
Arméförband,hpg chefen finnas för opcrationsledningenochenheten opera-

för marinenför Marin-hpg tionsledning, enhetför chefernaförarmé-,marin-en
förbandochchefenför Hygvapenledningenunderrzlttelse-ochsaker- och
Flygvapnetför hpgFlyg- hetstjanst,produktionsen-
vapenförband. l för ochmarin-arménäter

flygvapenledning,stabs-en
förenhet analysochled-

ning förenhetersamt ge-
intern-stödmensamt resp.

revision.LEMO PM
38/92

Riketindelas militar- militaromrádenhari fem militaromráden ledningen AntaletAntalet Denoperativa av
områden: mililarom- minskas from, juli 1993Södra frånfemtill försvarsmaktenunder denltre. över-

Militarbe-rådetMB S medstabsort De militarområdena befalhavaren minskattillbor högrepåtre tre.re-
KristianstadVastramili- stabförGötalands, gionalniváskall falhavaremedutgöras utövasav av

NorrataromradetMB V med MellerstaochSvealands Norrlands militarbefalhavaremed Södratreresp.
Overvagan- lokali-Skövde,stabsort Mellersta militzrområde. operativt för regio- militarområdetharansvar

militAromrAdet Kristianstad,lvtB M deskal for militar- försvar.Minskningen tilltalar att seratsnens
Enmedstabsorter i Boden,Strängnäs områdesstabemafredbör antaletmilitaromrâden Strangnasav resp.

Linköping, militaromrádesför-och Nedre lokaliseradetill Kri- skall rörligåstadkommasvara genom
lokalise-Norrlandsmilitaromrade stianstad, mili- starkningsstabharSträngnäs SödraochVastraattresp.

tillMB NN medstabsort Boden. taromradena Nedre Stockholm.ratsresp.
Östersund ÖvreÖvreNorr- Norrlandsoch Norr-samt
landsmiliuromradeMB militaromrádenlaggslands
ON med Samtidigtmins-stabsortBoden. samman.

militarbefalha-kasantalet
till Förändringarnatre.vare

skall genomfördase-vara
denljuli 1993.nast
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Försvarsomrädenai för-Landetindelasi för- landet26 Försvarsomrädenabör Indelningen motsva-mot- av
i huvudsaklänenmedsvarsomrádcn i skalllänenNorrbottens svarsområdenstort rarsom varasvara

förNorrbottensundantagmed lanbördockomfatta oförändradFörsvarsomrä-överensstämmer tre
indelas Boden,länenmed för länundantag försvarsomráden dena länen.motsvarar som I

Kalixför-Norrbottens dock, Kirunalän Norrbottenslänbörär resp.som
uppdelat försvars- svarsomrádeliksomf.n. bestä tretre av
områden, försvarsomräden.

.
i marinkommandonFyramarinkommandon marinkommandon FyraAntaletmarinkommandoni Antalet

sydkustens,Västkustens,VästkustensMKV, Syd- fred fortsätt-bör fyra.nämli- fredskallävenvara
norrlands-kustens nämli- ostkustensRÅKS,Oslkuslens ningsvis fyravästkustensMKV, resp.gen vara

harvidmakthål-MKO kustensNorrlands- sydkus-sydkustensMKS, ostkus- Västkustenssamt gen
marinkom-Chefenförkustensmarinkommando lits.MKO och ochnorrländs- ostkustcnstens tens norr-

SydmandoVästlvfKN omrädes- kustens marinkom-MKN marinkom- landskustens ärutgör resp.
försvarsomrädes-förband.MKV ochMKS mandoMKV ochMKS mando även

chefer. marinafullgör Malmöocksåförsvars- bor i fortsättningenaven
BoMöbevakningsomradeomrädesuppgifter.Malmö fullgöraförsvarsomrâdes-

Öresundsombildatstillmarinabevakningsomráde haruppgifter,Malmömarina
MDO.marindistriktBoMö biträderMKSmed bevakningsomrádeBoMö

mobiliseringsförberedelser.böravvecklas,

UygkommandonTre harSamordning luftför-verksamhe-Treflygkommandon De fyrabör nuvarandeav
fyraluftförsvarssck-inomluftförsvarssek- finnasfor svarssektorförbandeni lan-ledaverksam- ersattten att

julidenl 1993.ombesörjs stabs- för tillheten jakt-,attack-och skallombildasdettorn torertreav
medFlygkommandochefmyndighetenFörstaflyg- spaningsflyget llygkommandoförbandmedävensamt

för SödraMellerstaeskadem stabGöteborg for transportflyget. ioch Första över-gränser stortsom
flygkommandotNorraNorrköping ochjämtefyra militär-eskademmedstabbör medensstämmerav-

Ängel-lokaliseratstillluftförsvarssektorförband; Förändringarnaharvecklas.Flygkommandonasomrádenas.
Upplands-BroholmF 10/SeSmedstabsort i beträffandeledningenområdenbör huvudsak resp.av

Ängelholm, Luleä.F 16/SeM militärområdena. llygstridskrafternamotsvara genom-
AvvecklingenmedstabsortUppsala, Nuvarandefyraluftför förs nuvarandetvåsä orga-att av

Förstai nisationsenhetenF luftförsvarssektorförband4/SeNN medstabsort svarssektorerombildastill
Östersund inomON Eflygeskadem 1HygkommandoförbandNorrlandläggsnedochochF Zl/Se tre

Försvarsmaktenpägär.medstabsortLuleä. flygkomman-Götalands,Svealands ersätts ettav-
FlygkommandochefemaövrigaNorrlandsflyg- doförband.De tväresp.

övertagitefterhandharluftförsvarssektorförbandenkommando
organisationsenhetenstillombildas flygkomman- upp-

i fredgifter.VerksamhetenFlygkommando-doförband,
Göteborglokaliseradtillinrättasdenförbandenbör
juni30upphördedenefterhandjuli ochl 1993

avvecklingenmedan1995deuppgifteröverta nusom
krigsorganisationenchefenförFörstautförs avav

genomfördheltskallEflygeskadem l. vara
juni má-vid utgångenav

1996.nad
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SJUKVÅRDFÖRSVARSMAKTENS HÄLSO- OCH

vidFörsva-VerksamhetensjukvârdsstyrelseFörsvaretssjukvárdsstyrelseFörsvaretsFörsvaretssjukvárdsstyrel-
sjukvárdsstyrelsenedskall denuppgift SjvS SjvS läggasSjvS hartill läggsned retsse

SjvS upphördeden30för, juni 1994.i fredplanera ochi 30att
juni 1994försvarsmaktenskrig, leda

sjukvård lednings-Sjvszsstabs-ochstabs-Sjvszs uppgifterstabs-ochlednings- SjvS:s av
fr.o.m.funktionerhar denfunktioner ledningskaraktåroch över-övertasaven

övertagitsjuli 1994sjukvárdsledningsjukvårdsledning Iinomden avtasaven
sjukvårdsledninginomförsvarsmaktens i Försvarsmaktenshög- den ennya nya

högkvarteret.kvarter. högkvarter.

vidFörsva-Verksamhetensjukvårds-SjvS för rekry- sjukvárdscentruminrat- EttFörsvaretsEttansvarar
medsjukvardscentrumFör-inomtering inrättasochutbildning inomFörsvarsmakten retscentrumtasav

till Hammarölokaliseringjulidenlkvalificerad svarsmaktenhalso-och
inleddesutanförKarlstadtilllokaliseringsjukvårdspersonal medför- 1994för

ljuli 1994.denKarlstad.klensvarsma
tillsynUtövandetfårTillsynen Generalläkaren överSjvShar efterlevna-statsmaktemas över avansvar

lagarochefterlevnadenefterlevna-tillsynuppdrag den lagarochförfatt- fortillsyns- över avatt avsom
För-författningarinomandraför-ningar ochmyndighetstödjaoch avseendehälso-och den lagarav

ochhalso-svarsmaktensordningaravseendehalso-försvarsmak- sjukvård borövervakaatt utövasm.m.
harsjukvårdinomsjukvård särskildtjänsteman sjukvård över-halso-och och m.m.tens m.m.aven

generallakarentagitsFörsvarsmakten.bedrivsenligtgällande generallakareni högkvar- den avnya
funktioni dennavilken.författningar. vilkeni dettateret avseen-

Overbe-underställdintedeinteskall under- årvara
fälhavaren.chefställdmyndighetens

vidFörsva-Verksamhetensjukvårdshög-FörsvaretsFörsvaretssjukvårdshög- Försvaretssjukvárdshög-
sjukvárdshögskolaideni Solnaaweeklasskola i i Solnaavvecklas. skolavid Karlberg Solna skola rets

Försva-Motsvarande Solnajuniutbildar 30 1994.sjukvårdspersonal övertogsav
sjukvârdscentrumviduppgifterskallutförasför flygvapen-ocharmé- rets

ljuli 1994.fr.o.m.densjukvárdscen-förbandenskrigsorganisa- Försvarets
tion vArdlårareoch trum.samt
instruktörerförutbildning

olikakategoriervam-av
pliktigasjukvárdare.

medicin-kvalificeradeDeniMarinenssjukvårdsskola UtbildningenvidMarinens isjukvardsskola
Mari-vidutbildningenskaGöteborggenomförutbild- sjukvárdsskolaiMarinensGöteborgavvecklas.
i Gö-sjukvárdsskolaning,motsvarandeFörsva- nensavseendeGöteborg

överförtstillteborgharsjukvårdshögskola,förrets medicinalper-kvalificerad
sjukvllrdscen-Försvaretsmarinförbandensbehov. vidskallutförassonal

utbildningenmedantrum,sjukvárdscen-Försvarets
marinenssjukvárdareavtrum.

Göteborg.liggerkvari
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SpecialkompetensinominomenheterProduktionsenheterför självständigalnommarinenochllyg- spe-
navalmedicinupprätthållsförnaval-utbild- cialmedicinska Försvarsmaktengenomförs kompeten-vapnet

drygtsedan Ar Na-flygmedicinbildasning föreslås utanförinomdemedicinska bildas ett avser resp.
valmedicinskaenhetenvidljulispecialomrádenadykeri- den 1994.högkvarteret.
Marinenstaktiskaflygmedicin. centrumresp.
MT C i Berga.

STÖD FÖRSVARSMAKTENT LLINISTRATIVTADM

civilförvaltning Verksamheten Försva-förvaltning vidFörsvaretscivilförvaltning civil FörsvaretsFörsvarets
civilförvaltningFCF30FCF FCF neddenhartill uppgift FCF ned. läggsläggs retsatt

juniupphördeden30biträda junimyndigheterframst 1994
I994inomFörsvarsdepartemen-

verksamhetsområdeitets
frågor personal-rorsom
ochekonomiadrninistration inomdet Högkvarte-övrigaDen Försvarsmakten Försvarsmaktenoch nyanya

myndigheteravenandra Con-organisationFör- ståruppgifter myndigheterunderbör de retsöverta
tillämparredovis-som förtrolleravdelningen in-skall,FCFharavseendeekono- svarsdepartementet

ningssystemetF/S isamt uppföljningskravochinommiskredovisningoch och sitt ternavar an-en
rättsligaangelägenheterse utnyttjande deekono-svarsområde, denlkrigskameraltjanst senastsamt av
nedan. personaladmini-mi-juli ochförvaltning utveckling l994 föroch ansvara an-

ekonomisk LSS/PAstrativavändning ckonomi-ochför systemsystem avav
tillhandahållerRRVredovisning.Försvarsmak- personaladministrativa somsys-

personaladministrativaDetpersonaladmini-i ochrollenövertar temten som
upprätthållsstödetfor strativtstöd.arbetsgivareansvaret gemen-

controller-personaladministrativadet samt resp.av
personalavdelningeninommyndigheten.stödet ge-
mensamt.

Riksrevisionsverketlc-FCFutvecklar förval- aroch RiksrevisionsverketskallDrift ochutvecklingav ekonomisys-for löneroch verantörtarsystem avden juli 1994pcrsonaladministrativa lsenast an-sys- ochlönesystemPA-fön-naner.andra PA tem.upp- inomföreko-samtsystemtem svara försvarsmyndig-till bådefrämstdrag myndig-av Försvarsdepartementetsnomiskredovisningbör
till civilaheternaochinomheter Försvarsdepar- förverksamhetsområdeövertasav Utvecklingenmyndigheter.verksamhets-tementets utvecklaochFörsvarsmakten. att

lokaladetområde, FCF av nyaansvarar ekonomi-tillhandahålla
v: benamntPA/lönesystemetförutvecklingochaven personaladministrativaoch

försvarsmaktenLSSinomförvaltning detav perso- försystemsamt nor- ochi huvudsakavslutatnaladministrativadator- a:beträffandemering
utvecklingenstödet. avredovisningochme- förPALASSOversionendelshantering.

myndigheterpågår.civila
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för From. l993-07-OlFrågorkring harFCFhandläggerfrågor vampliktsför- nuvarandeFCF:s ansvaran-
tillämpnings- Våmpliktsverket.förmåner civilförsvarspliktigagående till utfårdandemånervarn- numeraav

Pliktverket,pliktiga vapenfria tagitochderasanhöriga och tjansteplik- föreskrifteri fråga överom
FCFzsförmånertill tiga förutfärdan-personal Vamplikts- vampliktsförmånersamt övertas samt ansvarav

tillämpningsföre-i FN-tjanst. verket. i fråga deöverklaganden avom
skrifteri frågaförmånerför värnpliktiga varn-om

mfl., pliktsförmåner,Varn- beslutiövertasav
pliktsverket vissaärendenjulidenl ekono-om

hjälpl993 misk medvidrepeti-
tionsutbildning pröv-samt
ning överklagandenav om
förmånerför våmpliktiga.

uppgifternaInfordcnya
juristeröverförtshartvå

Pliktverket.till

materielverkFCFhandlägger,i Patentverksamheten FörsvaretsPatentverksamhetenvid åröver-egen-
juliskap för förstill FCF from. denl l993Försvarets Försvaretspatentorgan övertasmate-av av

fördemyndigheterinomFör- rielverk. materielverkden julil patentorgan myn-
till För-svarsdepartementets 1993. digheter hörverk- som

samhetsomráde, ochärenden svarsdepartementet
rörandeimmaterialrättsliga skallhandläggaärenden
frågor. immaterialråttsligarörsom

frågor.

FCFbiträdermyndigheter Kammarkollegiet ljuli 1993Deuppgifter FCFhar From, denövertar som
KammarkollegietinomFörsvarsdepartemen-reglering trafikskador i fråga framsttrafik-av om ansvarar

verksamhetsområdei viddenfrånFörsvarsmakten. skadereglering, för verksamhetenItets övertasav
frågor skade-skaderegle- fråga frånFCFansvarsskador Kammarkollegiet övertagnarör senastsom om
ring rättsliga regleringsenheteni Karl-ochandra allmänträttsligtstöd denIjuli Försvars-1994.samtan-

lågenheter, Kammarkollegietindrivning börsådanauppgifterin- makten övrigamyndig- stad.ochavg
fordringar i den For- heterunderFörsvarsdepar- dessutom,statens samt upp-rymmas nya svarar

företräder i domstol. svarsmakten.Beträffande och Försvarsmakten,skall, dragstaten tementet var en av
Till FCF fordringsbevakning fordringsbevakning.knutetFörsva- föreslår inomsittansvarsområde förår

skaderegleringsnamndLEMO från för allmännauppdragläggs datum detAnsvaretrets att ut senast samma
förrådgivande Kammarkollegiet. för allmanna rättsligastödetpå det samt re-som organ. ansvara

rättsliga för glering ansvarsskadorstödetoch avre-
juri-övertagits denglering ansvarsskador har avav

avdelningeninomfordringsbevakning diskasamt
högkvar-jämteindrivning ford- Försvarsmaktensav

ringar. ter.



SOU 1996:96 Bilaga 3 7

FÖRSVARSFASTIGHETER

FortifikationsförvaltningenFonifikationsförvaltningenFortiftkationsförvaltningenVerksamhetenvid Fortifi-
FortF centralmyndig-ar FortF böravvecklasden FortF laggsnedden30 kationsförvaltningen
hetför förvaltning för- 30juni l994.En juni 1994En avgifts- FortFav upphördeden30nymyn- ny

fastighetersvarets dighet Fortifikationsver- finansieradsamt förvaltnings juni 1994.-
stödtill försvarets ket bildasden juli myndighetl Fortifikations-myn- -
digheterinomlokalförsörj- 1994. verketFortv, bildasden
ningensalladelar. ljuli 1994
FortFutför del den Den myndighetenfår Fortifikationsverketen av skall Fortifikationsverketbilda-nya
juridiskafastighetsförvalt- till uppgift inför förjuridisk,ekono-att desdenljuli 1994rege- ansvara som
ningenochvissdel den ringen förjuridisk, miskochtekniskförvalt- förvaltnings-av centralansvara en
ekonomiskaförvaltningen. ekonomiskochteknisk ning s.k.andamálsfas- medmyndighet huvudupp-av
VidareutförFortF, förvaltning försvars- tighcter/försvarsfastigheter.gift förvaltaav statensatt
uppdrag försvarsmak- fastighetema.Myndighetenav Myndighetenskalltillhöra fastigheteravseddaför

myndigheter,tens bl.a. börhöratill Försvars- Försvarsdepartementets försvarsandamálanda-som
anskaffningochaweck- departementet,bör verksamhetsområde målsfastighetcr.Myndig-vara samt
ling mark,anläggningar lokaliseradtillav Eskilstuna. lokaliserastill Eskilstuna. lokaliseradestillheten Es-
ochlokaler. kilstuna.
FortFutförcentralprojek- Centralprojektering Projekteringsverksamhet Denvid Fortiñkationsfor-samt
teringochbyggadministra-regionalochlokalbyggad- ochregionalbyggadmini- valtningcnbedrivnapro-
tionsávalregionalt ministrationskallinteingå strationinomFortFskall jekteringsverksamhetensom
lokalt, lämnarstöd i Fortifikationsverket.samt Pro- den juli il 1994 och del regiona-densenast en av
inomområdenateknisk jckteringsverksamhetenbör huvudsak i aktie-bedrivas byggadministrationen
ochekonomiskfastig- i fortsättningenbedrivasi bolagsfonn knytastilloch bedrivs i bolagsformnu
hetsforvaltning.Vidarebe- aktiebolagsformliksomden denstatligafastighetskon- inomConfortiaAB,ett
vakas rörande regionalastatens byggadministra-ratt dotterföretagtill Vasakro-cemen.
fastegendom. tionen i förstahand AB.som nan

inordnasi detprövasatt
statligafastighetsbolaget.

Till skillnadfrånlokaler Objekt klassificerats Placeringsfastigheterdvs. S.k.placeringsfastighetersom
förhyrs Byggnads- placeringsfastighetersom generelltav användbarakon- kontors- skolfastig-ochsom

styrelsenellerandrafas- böröverförastill ochför- ochskolfastigheter heteranvändbaratill andrators-
tighetsägare,ingårjritg valtas denstatligafas- förvaltas verksamheter För-av utomm.m.som av
någrakapitalkostnaderi tighetskoncemeni aktiebo- FortFskallöverförastill svarsmakten,vilkatidiga-
försvarsmyndigheternas lagsform. ochförvaltas den förvaltats FortF,harstat-av re av
lokalkostnaderför de liga fastighetskoncemen. överförtstill denstatligaav

Agdalokalerstaten fastighetskoncemenVa-som
förvaltas FortF.av sakronan.

Debostäder Fortifika- Fastigheter avstyck- Avstyckningsbarafastig-:trsom som
tionsförvaltningenförvaltar ningsbaraoch För- heter utnyttjasförsomav som
böri principbetraktas svarsmaktenanvändsfor bostadsandamálharsom over-
placeringsfastigheteroch bostadsandamálskall fönstill KasemenAB,över- ett
därmedförvaltasi aktiebo- förasochförvaltasi aktie- företaginomFi-statsagt
lagsfonn. bolagsfonn, nansdepartementetsverk-

samhetsområde.
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den oktober993Sedan lFörsvarshistoriskabyggnadsminnenFortFzs StatligaInom ansvarsområ- monu-
försvars-förvaltasstatligamedringaellermilitärförvaltning ellermedringaliggerde mentutanIven utan

byggnadsminnesmnrkta historiska ochöverförsanvändningmilitar monumentanvändning framdelesborav
fastningsverk Statensförvaltas dentillfor- ochhisto- forvallas den avfastningarochandra avnyaav
fastighetsverk.fastig-förmyndighetenvaltningsmyndighelforsvarsanlaggningarriska som nya

hetsförvaltning.ringamili- skallbildas.ellermedutan
användning.tar

beredskapsor-BRBbeslutarRegeringen ärreparations-LEMOföreslår BRB:sByggnads-och att enatt
enligtfor-ganisationreparations-byggnads-ochadministration i fredberedskapenBRB somavenlr en

har0989:205ordningenorganisatorisktberedskapeni Försvarsmak-organisationuppbyggd skallingaav
utföratill uppgiftskalltillhöraFörsvars-ledningsorganolika attbyggbranschen ny-företagi patens

reparations-byggnads-,julifr.o.m.makten denltill uppgift nivåer.i krigharsom
förröjningsarbetenochförutsat-I994.Regeringenutförabyggnadsarbetenatt

totalförsvaret,SomFörsvarsmakten ansva-for totalförsvaret.Som teratt ge-an-
ochrig forbyggnads-nomfor re-svarigforbyggnads-och oversynaven

parationsberedskapenreparations-byggnads-ochreparationsberedskapen
För-i sluterBRB fredorganisationberedskapensBRB i fredsluterFortF.i

samverkansvarsmakten,isyfteiochverksamhetberörda attsamverkanmed
myndigheterberördamedtill pá-densammamyndigheteröverenskom- anpassa

överenskommelsemedinomutvecklinggåendemelse bygg-,maskin-,med
installa-maskin-bygg-,till bygg-områdetkonsult-installations-och samt

konsultföretag.tions-ochreparationsbered-nads-ochChefenforföretag. vag-
Chefenfor ochfungerauppgift vat-vagaskapensochvattenbyggnadskAren att

ocksåtenbyggnadskárenför totalförsvaret archeffor BRBochocksåar somen
ochbiträdschefförBRBbiträdsfor dettauppdrag resurs.gemensam

uppdragfordetta ettvilket avcentralkontorettav
ivilket ingårcentralkontoringåri FortF.

Försvarsmakten.
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FÖRSVARETS VERKSTÄDER

försvarsmaktensl grund- Försvarsmaktenbör förverkstadsdrif- VerkstadsdriftenAnsvaret liksomvara
organisationfinnsinemot huvudmanför Försvarets freds- krigsupp-och motorreparationstjänstenten
S0verkstäderomfattande Ågaransvaretverkstäder. gifter överförsfr.o.m.den inomFörsvarsmaktenin-
milo-,flottilj- ochmarin- bör tydligförankring juli frånFörsvaretsl 1994 gAr del i under-en somen
verkstäder verksam- i Försvarsmakten.Ettverk- Materielverktill Försvars-vars hällsiegementenasverk-
hethuvudsakligengrundas stadsadministrativt makten.InomFörsvars-centrum samhet.

uppdragpä försvars- inrättas skall Hög- maktenskallinrättasav lnomsom Försvarsmaktenett harge
maktensmyndigheter. kvarteretochverkstäderna verkstadsadministrativt Verkstadsadministrativtett
Dessutomköperförsvars- stöd.Verkstadsadministra- medlokaliseringcentrum VAC bildatscentrum
maktensmyndigheterock- tivt VAC loka- tillcentrum Karlstad medlokaliseringtill Karl-
saunderhállstjänsterfrån liserastill Karlstad.Flot- stad.
specialiseradeunderhålls- tiljverkstademainomflyg-
företag fränoch försvars- bör i fortsätt-vapnet även
industrin. ningeningåi Försvarsmak-

ten.
FMV:suppgifter verk-pá inomFörsvarsmaktenbör Nuvarandeuppgifterför Verkstadsdriftenliksom
stadsområdetutförsinom nyinrattatVerkstads- Försvaretsett materielverks motorreparationstjänsten
enhetenFMV:Verkstadi administrativt enhetFMVzVerkstad inomcentrum Försvarsmaktenin-samt
Karlstad.FMV förbereder tillhandahållaefterfráge- FMV:s gåruppgifteri fråga del i under-somen
ochplanlägger verkstadsadmini-motorrepa- styrt motorreparations- hállsregementenasverk-om
rationstjänstenIs/CRTvari strativtstödtill ägarrolleni tjänstenkrigsuppgifter samhet.
ingår civila fordons- högkvarteret.större Därmedkan överförsfr.o.m. julidenl
verkstäder vid krig FMVzVerkstadavvecklas, 1994till Försvarsmakten.som
ellerkrigsfaratillför för- Planläggning motorrepa-av
svarsmaktenbetydande rationstjänstensMRT
reparationskapacitet. verksamhetböringåi För-

svarsmakten.

Verkstadsrörelsenbörvara Verkstadsdriftenskall, Pägrund verkstads-atten- avsärskilt ochett ansvars- ligt regleringsbrev94/95, drifteninlemmatssortienresultatområdeinomFör- samlatsärredovisasi For- deli underhällsregemente-
svarsmakten. svarsmaktensårsredovis- verksamhetharstats-nas

ning maktemaskravpå
sarredovisningnedtonats
oeliåterfinns i
regleringsbrev95/96.
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CIVILBEFÃLHAVARNA

vidVerksamheten myndig-myndigheter-indelat nuvarandeSverige i fem Sverigeskallindelasi Deär tre
CivilbefälhavareniheternaiCivilbefälhavarencivilomräden.nämligen civilomráden.Myndigheter-na

civil-VästraSödracivilom-Civilbefälhavaren Södra VästraSödra,Västra,Mellersta, i resp,resp.na
området NedreNorr-Norrlandsrådet NedreNorrlands Västra Norr-Nedre Södra Nedre samtsamtresp.

OvreOvre Norrlandscivil- landsOvre Ovre NorrlandsNorrlandsNorrlandscivilom- lands resp,resp.resp.
civilomrädeupphördedennedden30civilomräde områdeläggsråde. börupphöra

juli 1994.juni Civilomrädenas 30Civil- 1994.från datum.samma
skallsammanfallaomrädenas bör gränsergränser

militäromrädena.militär- medsammanfallermed
områdena.

juli l994juli Fr.o.mdenlcivilomrädesindel-Denl 1994inrättastväDennya
tidi-indelades imyndigheterbenämnda landetningenbörgällafrom. trenya

civilomrädenfemCivilbefälhavareni Södrajulidenl 1994dátvå garenya
civilbefälhavare:N medCB CBS Norramyndigheterbildas,be- resp.resp,

civilom-ClVOS:Södracivilomrädet.i Myndigheter-nämndaCivilbefälhavaren -
i Malmö.rådetmedkanslilokaliseras MalmötillNorrlands Götalands naresp,

ci-MellerstaCIVOM:Luleå.civilomräde. resp. -
kansliimedvilomrádet

Orebro
civilom-CIVON: Norra-

kanslii Luleämedrädet
ingår ingärGävleborgslänljuliFr.o.m.den 1993Gävleborgslän i Gävleborgslänförstill se-

ijuli 1993 Mel-dandenlläncivil- civilomráde. överförsGävleborgsNedreNorrlands Svealands
civilomrädet.civil- lerstafränNedreNorrlandsområde,

civil-tillområde Mellersta
området.

ilandshövdingamaEnvarjecivilomrädeI finns avskallvarjecivilomrädeCivilbefälhavareochställ- l
civilbefäl-civilomrádetcivilbefälhavareCB, ären civilbefälhavare.företrädandecivilbefal- finnasen varjecivilbe-havare.Hosblandlandshöv-utsessom civil-ställföreträdandebör bland Enhavare utses

kanslifälhavarefinnsdingarnainomeivilom- ettbefälhavarebehöverlandshövdingamainom ut-
chef,Närledsrådet. av ensomcivilbefälhavarenOmcivilomrädet.l fredutövar ses. hind-civilbefälhavarenärförhindrad fullgörasintjänsttillika medde är att

sintjänstradattutövauppgifter dessalandshövdingeskapel. sina kan
uppgifterskötshans avensärskildfullgörasaven eller, någonersättare omkans-ellerersättare av förordnad.inteärersättarelichefen.

kansliet.chefenförav
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FÖRSVARETS DATACENTER

Försvaretsdatacenter ljuniNårFörsvarets läggs l993datacenter: Försvaretsdatacenter regeringentog
FDC hartill uppgift juniverksamhet vid beslutbör ned laggautgången nedatt ettavyttras attav om
för försvarsmaktens myndighetenFörsvarets Försvaretsl993. datacenterdenmyn-
dighetertillhandahålla datacenter juliawecklas. I Ar.samma
drift- ochkonsulttjanster

driftavseende ochutveck-
ling administrativaav
ADB-systemsHuvuddelen

driftuppdragenutförsav Regeringenbör skul- Under för-uppdra Statenstillgångaroch l993blevåt marsvid stordatorcentraleritre särskildförhandlare säljningeni Försvarets FDatatillder datacenteratten avStockholmArbogaoch träffaavtal WM-DataNordicklar.överlåtelse överlåtstill statligtellerom enKarlstad.Vidaresvarar detillgångar undantagför registra-skulder, privat aktiebolag.Rege- MedägtavFDCför drift ochvidmakt- rättigheterochskyldigheter personalfunktionerbemyndigas ochringen att turge-hållande tjugotalettav ingåri Försvarets ioverlåtelsen. verksamhetenda- nomföra har stortsommindreanläggningarhos verksa overtagits WM-Data.mhet.tacentcrs avuppdragsgivama.

FÖRSVARETS MEDIECENTER

Försvaretsmediecenter NarFörsvarets regeringenmediecen- MyndighetenFörsvarets ljuni 1993tog
FMC hartill uppgift verksamhet lagganedmediecenterläggsnedvid beslutatt ters attavyttras, ett om
för myndigheterinomFör- diecenterbörmyndighetenFörsvarets juni Försvaretsmånadutgångenav
svarsdepartementetsverk- mediecenter juliavvecklas 1993. denl år.samma
samhetsområdebedriva
produktions-ochkonsult-
verksamhetinompublika-
tions-ochlaromedelsom- Regeringen juni försåldesFor-böruppdra ochskul- l 1993Statenstillgångaråt
rådet,FMCtillgodoser till AB.särskildutredare mediecen- svarsmedia Telubtraf- i Försvaretsderattendärvidförsvarsmaktens avtal överlåtelse statligtöverlåtstillterom av enbehov informations-av tillgångar,skulder, privat aktiebolag.ellerstatens agt
materialvadgallerutbild- rättigheterochskyldigheter
ning,reglementenoch ingåri Försvaretsda-somtekniskinfonnation. verksamhet.tacenters
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FÖRSVARETS HÖGSKOLOR

ljuliMilitärhogskolan MilitärhögskolanMHS Den l994inrättadesMHS är MilitärhögskolanMHS.
myndighet förvalt- den myndigheteninom ochFörsvarets Mi-nyaenegen förvaltnings-Försvarets

litärhogskolan.Försvarsdepartementets ningshögskolaFörvHS Kvarstäen-högskolaForvHS och
deavveckling denverksamhetsområde.MHS nedden30juniläggs av gam-FörsvarshögskolanFHS

Militärhogskolanorganiseradi fyralinje- ochden|994är samtnyabörsläs tillsamman en
avdelningar mili- myndigheten Försvaretsförvaltnings-och Mili-en självständigmyndighet
tärhistoriskavdelning. högskolahardäreftertärhögskolaninrättasden full-inteskallingåisom
MHSharfrämsttill foljts.Enstyrelsejuli l994.Den medlupp- nyaFörsvarsmakten.
gift utbildayrkesofñ- för skolanslängsik-högskolan ställningatt ansvargesen

inriktning,anslags-reservofñcerareoch självständig tigacerare som
framställningvpl officerarefor kvalifi- ochmyndighet. årsredo-

inombefattningar visninghar deräd-cerade ersatt
nämndernavidförsvarsmakten.Skolan givande deär

förutvarandeskolorna.lokaliseradtill Stockholm.

Försvaretsförvaltnings- Försvarshögskolanharbi-FörsvarshögskolanFHS
behällits självstän-högskolaFörvHS är somenen bibehålls gemen-somen

myndighet ingåri dighögskolaför totalför-som totalförsvarsresurssam
försvarsmakten. svarsutbildning funge-ForvHS ochsjälvständigställning,med
hartill uppgift i fråga statsmaktemasatt rarsoml enlighetmed

utbildnings-allmänadministration kvalificeradeom börbetänkandet:förslag
utbildacivila militära i totalförsvar".Tilloch anstaltvidtasföråtgärder att
chefervid uppgiftermyndigheter högskolans hörstärkahög-ytterligare
inom intemalio-Försvarsdeparte- bLa. ävenattställningskolans som

verksamhets- nellt föra kunskapmentets ut omkompetensuppbyggarevad
område.Skolan totalförsvar,loka- svensktär gällerdenmest

Östersund.liseradtill kvalificeradetotalförsvars-
utbildningen.FörsvarshögskolanFHS

myndighetin-Ir enegen
i försvarsmaktenin-gär

Försvarsdepartementetsom
verksamhetsområde.Vid
FHSbedrivsutbildningav
personalfrånmyndigheter,

Militärhögsko-EfterDenbildadehögskolan Vissaforskningsresurserbörorganisationerochföretag ur enav
forsk-väsentligforskningsan- forskningsanstaltlanochFörsvaretsFörsvaretsinomtgtallggvargt.Skolan ges

knytning. överförstill Militärhögsko- ningsanstaltlokaliseradtill ut-Stock- gemensamlr
följan-redningmeddärpälan.holm.

regeringsbeslut,ingårde
insti-forskningsanstaltens

för beteendeveten-tution
juliskapfrom. denl
ledar-l99Si högskolans

skapsinstitution.
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MATERIELFÖRSÖRJNING

materielverkFörsvaretsFörsva-mhetenvidRegeringen För- Verktilldelar Huvuddelen verksamhe-av
heltFMVmaterielverkFMV armaterielverk vid Försvarets numeraretssvarets ten ma-

avgiftsñnansieradochavgiftsftnansierasborFMV för terielverkramanslag FMV börett vara
uppdragi1994/95fr.o.m.budgetåretdenanslagsfinansierade uppdragsstyrd avgifts-och styrsgenom

Försvars-frånhuvudsakmyndighetens finansieraddelen Försvars-av av
Regeringenbe-makten;Åvenmaterieladministrativa verksamhetmakten.

nuvarandeindömerRegeringen utförs attverksamhet. uppdragpå avsom
avgiftsfinan-riktningochochförsvarsgrenamas civilamyndigheterställer

gallasieringbör avenmaterielanslagtill FMV:s företagborfinansierasmed un-
budgetår.kommandederförfogande. avgifter.

enligtFMVskall regle-försörjninguppgift i I frågaFMVhartill FMVbör uppdrag avatt omavan-
1994/95,iringsbrev års-Försvarsmak-fördriv- Försvarsmakten drivmedelskaffaochlagerhålla attäven

förredovisningen budget-vidaregallertillsmedel.Dennaverksamhet framgentanskaffaoch attten
och1995/961994/95skallbedri- åretavgiftsftnansierade drivmedel.Dår- verksamhetenlagerhållaar av

ierfarenheternaredovisauppdragfrämst verksamheten FMVförsvarsgrenama. bör avemot vasav
Verksamhetsgre-frågaFörsvarsmakten.fortsättningsvisingåi För- om

ochReservmaterielårsredovis-svarsmaktens namn
anslagsfram-Drivmedel.1ning.

införbudget-ställningen
iskallFMV1997året

Försvarsmak-medsamråd
tillförslaglamnaten en

verksamhets-inomdessa
långsiktigochgrenar

grundadlösning,varaktig
erfarenheter.påvunna

försörj-Försvarsmaktensförsörjningl frågatill uppgift FMVbörfå i uppdragFMVhar avatt omav
lig-reservmaterielningförFörsvars-reservmaterielåteranskaffa,lagerhållaoch Försvarsmakten avattaven

myndighetensutanförtills vidarei maktengallerutföratjänsterdistribuerareservmateriel. framgent ger
Tjön-verksamhetsprogram.skallbe-reservmateriel- verksamhetenfrågaDennaverksamhet attar omav-

i frågauppdragdrivas reservmate-FMVgiftsfinansierade försörjning.Däremotbör påfrämst ster omavav
utförsrielförsörjningFörsvarsmakten.verksamhetenfortsatt-försvarsgrenama. avav

För-uppdragFMVpåningsvisingåi Försvars- av
svarsmakten.årsredovisning.maktens
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FÖRSVARETUPPGIFTSFÖRDELNING CIVILAINOM DETANSVARS- OCH

RegeringenUppgifts-ocharbetsfördel- foreslås OCBge OCB ochSRVhartillskallochSRV re-
Overstyrel- Överstyrelsenningen forcivilmellan be- geringeniplanerings-enligtl994Ars ett gemensamt

ÖCBforcivil beredskap redskap ochStatenssen avgivetPM 1994-09-22,anvisningar, denlsenast
OCB, räddningsverkStatensräddnings- SRV i bedömt dennuvarandeoktober1994gemensamt att

for iverkSRV, Styrelsen uppdrag samverkanatt till fördelningen arbetsupp-redovisa forslagett av
psykologiskt SPF förutsättningarnaförförsvar prova giftermellanverkenfördelning arbets- ärav

tillochlänsstyrelserna besparingarnáär att genom lämpligoch detdärforuppgifterinomcivil att
vissadelar oklar. uppgifts-ochnågot an-enannan intefinns anledningLEMO-beredskapenligt någon

OCBDetgällerbLa. och svarsfordelning vidta ytterligarenågrautredningensforslag. att
SRV:s anslags-rollersom iåtgarder.Detbor sam-
myndigheterforkommu- manhanget iattnoteras

ovningsverksamhet,nernas enlighetmeddennya
avgränsningengentemot civilförsvarslagentillfors
länsstyrelsemasverksam- for övnings-statsmedel
het denovningsverk-samt verksamhetenfråndirekt

OCBsamhet ochSPFsom dis-till kommunernaoch
parallelltbedriver. således langreponeras

OCB SRVellerläns-av
styrelserna.

OCBOCB Överstyrelsen för samord-liksomhar central förcivil be- Regeringen ansvararsom myn- anser
Överstyrelsen fredstidaningen dendighettill huvuduppgift LEMOredskapbor den attatt avvara myn-

beredskapsplanlagg-civilaböri fredunderregeringen dighet fbrcivil beredskapunderregering- varasom
Därutöverharningen.civila myndighet undersamordnade bered- samordnardefredstida den somen

OCB for deregeringensamordnardeskapsátgärdemainforkrig beredskapsforberedelsema ettegetansvar
Civil led-OCB funktionernaberedskapsförbe-ochkrigsfara. vi- fredstidainomdetcivila försvaret. treär

For-samordning,ningochinomdetciviladarefunktionsansvarig redelsema
industrivarorsorjningmedmyndighetfor funktio- försvaret.

Transporter.Civil ledningoch samtnerna
samordning,Transporter

Forsorjningmedsamt
industrivaror.
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funktionenCivilFor led-funktionenFör Civil led- led-CivilFunktionen FunktionemaCivil ledning
ochsamordningning ärochning samordningår samordningningochsamordning samtoch samt OCBfunktionsansvarigOCBfunktionsansvarig uppbördsvå-ochSkalle-Skatte-ochuppbords-

myndighetmedCivilbe-funktionenmyndighet.För finnaskvar.sendeborvasendeföreslåsutgå.
Länssty-fålhavamasamtochuppbördsva-Skatte- hanill bl.a.SkäletRiksskatteverketbor år

relserna övrigasende Riksskatteverket myn-somIr samordnabehovetkvarstå beredskaps- attsom uppgiftinomdighetermedfunktionsansvarigmyndig- dettaverksamhetenmyndighet.
funktionenfunktionen.Förhet. funk-andraområdemed

ochuppbordsva-Skatte-tioner.
Riksskatteverketsendeår

funktionsansvarigmyndig-
Tullverket,medhet

Kronofogde-Skatle-samt
övrigamyndighetemasom

uppgiftmedmyndigheter
funktionen.inom

FöljandemyndigheterDomstolsva-Funktionema arFunktionemaDomstolsva-funktionenFör Domstols-
beredskapsmyn-Kriminalvårdochoch Kriminah sendesendevasende Domstols- numeraår m.m.m.m.

han-dedigheterDeupphöra. attDemyndig- bör utanfunktionsansvarig vårdbörverket utgå. myn----
funktion,tillförs någonlängreinteuppgifter digheterheter harmyndighet deallmän-med somsomnu

funk-tidigareinomdenbi-funktionsansvarfunktionen harför- inom bordomstolarna ettsamt vara -na
Domstolsvasendetionenuppgiftsinbehållerberedskapsmyndigheter.fattningsdomstolama,Bo- som
Domstolsverket,deberedskapsmyndigheter.stadsdomstolen,Arrende- m.m.:

domstolarnaallmännadeoehhyresnamndema,
förvaltningsdomsto-allmännaadvokatbyráema resp.

lama;Rattshjalpsmyndig-samt
funk-tidigareinomdenmyndig-övrigaheten -som
Kri-Kriminalvård:tionenuppgiftinomhetermed

minalvårdsstyrelsen;funktionen.
myndigheter:övriga-

Fortifika-Justitiekanslern,
tionsverket,Försvarets

Militårhög-materielverk,
radioan-skolan,Försvarets

forsk-Försvaretsstalt,
flygtekniskaningsanstalt

Pliktver-försöksanstalten,
Riksvarderingsnamn-ket,

Riksgaldskon-Srvü-ll,den,
Riksrevisionsverket,toret,

centralbyrån,Statistiska
Kemikalieinspektionen,
Efterforskningsbyransamt
Överklagandenämnden.

1995:692Förordning
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Riksförsäkringsverketfunk-funktionen inomFor Socialför- FunktionenSocialförsäk- Verksamheten är
funktionsansvarigmyndig-Socialförsäkringsäkring ring tionenRiksfor- borfinnaskvarärm.m. m.m.

for funktionenadministration het Social-säkringsverketfunktions- denintetill allaäven avom m.m.
försäkring vilkensocialförsäkringansvarigmyndighet delaruppfyllerLEMO:smed samtar- m.m.
omfattartjänste- beredskapsmyn-kriterier. betsloshets-ochdeallmännaforsäkrings-

grupplivforsäkringskall dighetemaStatenslone-ochkassoma,Statenslone-
bedrivas höjd ochpcnsionsverkunder deall-pensionsverkochArbets- säatt

ekonomiska forsäkringskassomamarknadsstyrelsen beredskapde männasom
fungerar Arbetsmark-övrigamyndighetermed trygghetssystemen samt

enskil- nadsstyrelsenuppgiftinom sådantfunktionen. ett sättatt
människorfårdenda er-

berättigadesättningdear
till.

SRVhari sambandmedFo95/2499/ClVUnder l986-9l i samband l beslutdrogs SRVbor medären
organisationsoversynregle-omfattandeutbildnings- angåendeändringutbildnings-översynenett en avavav

utbildningsverksamhetenigångfor verksamheten ringsbrevforbudgetåretkom-att övervägaattprogram
from. 1995/96Statens báikapp eftersläpning ombildaräddningsskolomal995/96avseende over-ma en

redovisaRädd-tillräddningsverk,hari räddningstjänstutbildning-till avgiftsfxnansierade gått attrege-re-
ningsskolomafastställt SRV,Envissoverkapacitet sultatenheterinom ringen attsär- somegnaetten.

i verketsresultatenhetervid hardärefter vid de skiltverksamhetsområdei verksamhethar uppstått som
bokföringen.myndighe- internaanknytningtillfyraräddningsskolomai SRV.Regeringenbörupp-

uppgifter, avgiftRevinge, SRV redovisaSkovde draät mottensatt
fortbild-färtillhandahållaRosersberg resultateti anslutningtillochSandö.

uppdragsutbild-anslagsframställningenför ningochInomSRVpågår over-en
inter-ning,konferens-ochutbildningsverk- budgetåret1995/96.synav

SRVskallnatverksamhet.samheteni längreett
avgiftsñnansieradtidsperspektiv redovisa

fortbild-inomverksamhet
ledningspersonalningav

räddningstjänstenlik-inom
fortbildningochsomannan

vidareutbildning.Dessutom
intäkterforkonferens-skall

iochintematverksamhet
utbildnings-sambandmed

särredovisas.verksamhet
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Sta UtbildningsledamaDc UlbildningslcdareFörplaneringsggenomfö- 34utbildningsledare arsom
sedan ljuliräddningsverki dag den 1994ulvarderings- f.n.rande-och anställdavidar lenssom
verksammadirektlanssryrelsemas underuppgifterinomutbild- SRV till ställertillstårmensom

planeringsg länsstyrelserna.nings- förfogandeforochövningsomrádeilanssryrelsemasförfogande
genomförande-räddnings- inomutbildnings- ochställerStatens och utvär-öv-
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