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Inledning1

Bakgrund1 1
.

Försvars-inomanställdaantaletÖB:s programplan attl anges
juliperiodenunder0006med drygtminskasskallmakten personer

civiladenanställda7454Cirka 311998. procent avjuni1992 -
yrkesofñcerareavvecklingenmedanavvecklasskullepersonalen av

anställda.655lcirka 11vid procentskulle stanna
avvecklingsplanering. Dendennaföljde1995Utfallet t.o.m.

avveckladescivilanställdadegälldedetNäröverträffades t.o.m.
försvarsbeslut 92följdtillhuvudsakligencivilanställda400 av5

sammanslag-ochLEMO-refonnenpåberoendedelmindretilloch
600.cirkapliktverkTotalförsvaretstillmyndighetertvåningen av

verkstäderFörsvaretscivilanställda när500tillkom 2Samtidigt

Försvarsmakten.ifördes in
602gällandeavvecklingsprocessenbehandlasdennaI rapport

LEMO-refomienföljdtillindragitstjänstervilkascivilanställda, av
myndigheternaspådelsgrundasRapportenPlikt-reformen.och

redovisningavvecklingsansvarigasmed de avavvecklingsrapporter
UTFÖR:s intervjuer.dels påsitt arbete,

Försvarsutskottetsutvärderingen ärutgångspunkt förEn
"viktenframhöll attutskottetdå om-maj 1992,uttalande i av

hänsynstagan-medförsvarsmakten stortgörsinomstruktureringama
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de till dem blir övertaliga." Utredningen har sökt påsom svaren
och analyserat följande frågor:

Hur uppfattade de uppsagda arbetsgivarens och stödresursemas-
skötasätt avvecklingsprocessenatt och vad har därefter hänt

med de uppsagda

Hur har avvecklingsvillkoren varit för civil personal respektive-
officerare

Hur fördelades rollerna mellan departement, myndigheter,- av-
vecklingsorganisationer och stödresurser inom Försvarsdeparte-

områdementets
Hur bör gå tillväga vid framtida avvecklingsarbete inomman-
försvaret

1.2 Slutsatser

Vid avvecklingen Försvarets datacenter FDC och Försvaretsav
mediecenter FMC i samband med verksamheterna bolagisera-att
des, ñck personalen intrycket möjligheterna för alla till fortsattatt
anställning goda. såNär inte blev fallet upplevdes det svekvar som
från arbetsgivarens sida.

Totalförsvarets avvecklingsmyndighet TAV inrättades för att
hantera myndighetsavvecklingar inom Försvarsdepartementets
område, något inte skett vid avvecklingar inom andra departe-som
mentsområden.

Utredningen bedömer Försvarsutskottets krav på hänsynsta-att
gande till övertaliga blivit uppfyllt. Men undantag finns,ett
nämligen avvecklingen FDC genomfördes på mindreettav son1
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sammanhangeti detmisstagenLärdomtillfredsställande sätt. arna av
tillvara.tagitshar

avveck-förkostnadernajämföraförunderlagsaknasDet att
andrainomavvecklingskostnadcrmedförsvaretinomlingarna

försvarsmyndighetemadockkonstaterarUtredningen attområden.
drivithabörvilketuppsägningstidema, uppförlängtgenerellt

kostnaderna.

utvärderingen:Slutsatser av

framgångförförutsättninginformationsaklig ärochTydlig en-
avvecklingsarbetet.i

avveck-studerademed desambandidrabbasDe mestsom-
personalutveck-mindreochkompetens""smalhaftharlingama

avvecklingen.föregåttårenunderandraling än som
mildratilldetbidrarpersonalutveckling attKontinuerlig-

aktuell.bliravvecklingenskildeför den näreffekterna en
förharklargöratydligtbör ansvarDepartementet somvem-
förberedskapikompetenshållaochpersonalavveckling av

funktion.denna
personalcivilendastkompetensförlustrisk förfinnsDet omav-

yrkesofficerare.försysselsättningskapaför attsägs upp

från för-uppsagdablevcivilanställda,602deBeträffande som
istuderat,utredningenfallvilkasochsvarsmyndighetema anges

vilkaiochmyndigheternapåsigfördeladedehurtabellföljande
uppsägningstiden.utgångenvidsigbefanndesituationer av
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Tabell 3.9 Myndighetsvis redovisning de övertaligasöver situation
vid uppsägningstidens slut

Högkv. CB SjvS FCF FDC/ FortF VPV/ Totalsumma
FMC VFRIS

Arbete/ 44 8 2011 21 82 17 203Startat
eget

Pension 44 4 4 7 25°12 14 110
m.m.
Studier 23 2 17 18 6 66- -
Arbetslösa 407 1 99 16 33 110 6 215

4°Annat l" 3 8- - - -
Summa 155 15 24 44 83 238 43 602

Källa: vvecklingsA rapporterna.

lSju tidsbegränsad:n.ar statligaarbeten.
227 huramokut. pensionoch17 harrehnbilitemuom u. olika den:Avsalt. 17hur10 erhållitIjukpemiomn. 5hurfiltn. Ijukbidngoch föremålfbrforumI: Ijukpensiomberedaüng2 Mngtidujuknkxiwu.lamt n.I:
3Tru lbrtidøpemion.u, lr
4Tvåharm:RYA-pemion
5
Fyn qukpenrionemdel,.n. pl år sedan:kullettvunv åtenmpunsen ull. arbetslivet..:om

613 .qukpennonendet,u, .
724 nodvillut, ubeumuknndemförfogande, inteaktivt. rökande.menvu
8Personen alumntoget ungdom.
9Enharm:anøullningfr.o.m.denI/10-94,
10Deun föräldralediga. vidvar uppclgnungaudnu. . slut.Ovxut, defåttnågra arbeten.om nya
IPeraonennvled.
2Penonemnavled.
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Bakgrund2

Omstrukturering1

Utredningenföreslogskrivelser åren 1991-1993betänkanden ochl
LEMO-försvaret,förmyndighetsorganisationenochlednings-om

ned-ochomflyttningarsammanslagningar,diverseutredningen,
försvarsmyndig-slogs 95juli 1994verksamheter. Iläggningar av

Försvarsmaktenmyndighetentill denheter somnyasamman
000med 30myndighetstatligaSverigesdärmed blev största

medberäknadeomstruktureringeneffektanställda. Som manen av
personår.besparingar 800kunna göraatt

PliktutredningenbehandladeLEMO-utredningenmedParallellt
Utredningentotalförsvaret.pliktpersonal inomhanteringen av

varvidpliktverkTotalförsvaretsmyndighetenresulterade i den nya
ned.ladesVFRISVapenfristyrelsenochVärnpliktsverket VPV

totalförsvaretsanvändningflexiblareSyftet möjliggöraatt avenvar
personalresurser.

ändradbl.a.försvarsbeslutårstid 1992Under togs omsamma
nedläggninginnebarbesparingar,gällergrundorganisation vadsom,

luftbevakningsenhetertvåflygflottiljer ochregementen, tretreav
fyraomlokalisering regementen.samt av

möjliggöraförslagskulle dessLEMO-utredningenEnligt

besparingar:följande
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Tabell 2.1 Besparing personår, miljoner kronor
Militära försvaret Personår Milj. kr.

Centralastaber 250 200

ilitårområdes-M l 15 70
staber

Försvarsområdes- 250 125
staber

Marinkommandon l 55 60
Flygkommandon 30 20

SUMMA 800 475

Tabell 2.2 Besparing personår, miljoner kronor
Stödmyndigheter Personår Milj. kr.

Försvaretsfasti 100-150eter angivet

Administrativtstöd 20 8
Försvaretshälso-
och sjukvård 45 18
Civilbetälhavare 5 l

mediacenter"Försvarets - -
datacenter"Försvarets - -

SUMMA 170-220 27

13 beopuingømlli LEMO.
14 becpuingunüi LEMO
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Avvecklingsuppgiften2.2

skulleårjuli ochetableras i 1994Försvarsmakten skulle ett senare
Trygghetsavtaletenlighet medverksamhet.påbörja sin IPliktverket

ochomstruktureringtill följdpersonalskulle uppsägning avav
gällde VPV,förutom vadjuni 1993besparingar 30göras senast

i tiden.lågVFRIS och FortF senaresom
arbetsmarknadensvenskabeslutades denDå avvecklingarna var

drabbade också denKrisenkriget.i sin kris sedanpå inväg värsta
sadeperioden 1990-95arbetsmarknaden. Underoffentliga staten

förebyg-föremål förytterligare 000och 645 000 ärpersonerupp
uppsägningarAntaletTrygghetsstiftelsens sida.frångande insatser

begränsadmedTrygghetsstiftelsenpåi belastningresulterade stor
enskilda fall.för itid engagemang

innebarLEMO-reformensamband medOmstruktureringen i att
någonsamtliga fall fannsbefintliga myndigheter. Iladestaten ner
skulleeller bolagmyndighetefterträdande organisation som--

efterträdandedessaverksamheten. förutsattesfortsätta Det att
personal från desinrekryterahuvudsak skulleorganisationer i

gamla myndigheterna.

juridiskverksamhet ifortsatti kombination medNedläggning ny
rekryteringen.fria händer vidjämföreslesvisform arbetsgivarengav

verksamhet, hadebeståendegjorts inomOm nedskärningarna en
turordningsregler.avtalsenligaföljabundenarbetsgivaren varit att

förut-påverkade dessajanuarii 1995Sveriges inträde i EU

verksamhetenfortsättaskallsättningar. organisation ärDen som
skallövertalighetEventuellpersonalen.skyldig också övertaatt

avtal.därefter enligt gällandehanteras
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UTFÖR emellertidgälldestuderatavvecklingarVid de attsom
ochförtjänsttillsättas efterskulleverksamheternatjänster i de nya

principkriterium. Iavgörandemed skicklighetenskicklighet som
vidnormalt gällerdetsammarekryteringsförfarandet somvar

utgjordessökandeskillnaden demed dennyanställning, dock att av
såväl förpåfrestandeFörfarandetmedarbetare.gamla, väl kända var

urvalet.svarade förcheferför dede sökande somsom
välja bortprincip inneburithar iurvalsmetod valtsDen attsom

tillämpadeanställning. Densökarustadede är sämst att annansom
mångabitterhetdel dentillurvalsmetoden förklarar stor som

de faktisktratade, vilketkänt siguttryck för. hargivit Deuppsagda
kärvalternativ påfinnaförsvårigheterna dessaockså blivit. att en

blivitde utgjordeförvärradesarbetsmarknad att somen gruppav
höjts.på kompetenskravennäröver

avvecklingspolitikStatens2.3

omstruktureringförutsågs1990/911150regeringensI avprop.
anställda.avvecklingochövertalighetmyndigheter leda till av

omplaceringfrånändradespersonalpolitikInriktningen statensav
statsanställda. Ettantaletminskningtillövertaliga inom staten avav

ingåttavtalförändringarna detför drivamedel statenatt somvar
organisationer.med arbetstagarnas

förpåfrestningar desvåravidareförutskickadespropositionenI
föränd-andraberörasövertaliga ellerbliskulle komma att avsom
påvila demskullefastslogringskrav. Regeringen stortatt ett ansvar

förändringarna.genomförandetförskulle avansvarasom
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För lösa övertalighetsfrågor inrättadeatt och påstaten parterna
den statliga arbetsmarknaden år 1990 trygghetssystem enligtett
förebild från den privata arbetsmarknaden. Trygghetssystemet
innefattar trygghetsavtal TA, fonderadeett medel parternasom

stiftelse,avsatt Trygghetsstiftelsensamt Tsn.en gemensam
Trygghetssystemet bygger förutsättningar:tre

Trygghetsarbetet skall ske lokalt med arbetssgivaren- som
ansvarig. Arbetet sker i samverkan med bland arbets-annat
fömiedling, utbildningsanordnare och företagshälsovård samt
med stöd från stiftelsen.

Trygghetsarbetet bedrivs regleringar ellernärmareutan-
restriktioner. Hänsyn skall kunna till olika individerstas
skiftande förutsättningar och möjligheter.
Ett framgångsrikt trygghetsarbete förutsätter aktiv medverkan-
från den enskilde.

2.4 Förutsättningar för avveckling inom

försvaret

Försvaret har organisation lång erfarenhet avveckling.som av
Exempelvis har antalet flygflottiljer minskat med två tredjedelar
sedan 1960-talet. Dessutom bedrivs inom det militära försvaret en
systematisk utveckling personal. Ofñcerare tjänstgör i regel ettav
begränsat antal år på utbildar sig för tjänst påpost, post,en annan
osv.
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förblivit påvanligenhardäremottjänstemäncivilaFörsvarets
harkompetensutvecklingeventuellochursprungliga tjänstersina

frånErfarenheterfunktion.specialisering inomofta avsett samma
långochsmal kompetensmedstatligt anställdaår visar attsenare

förändring-sig vidhävdahar svårtarbetefrånerfarenhet attsamma
förSituationenverksamhet.ochorganisationfrågai omar

anställdafördensammacivilanställda iförsvarets är settstort som
myndigheter.vid civila

isålundafullmakt,medofficeraresynnerheti ärOfñcerare,
avtal, RYA-särskiltcivilanställda. Ettavvecklingläge vidbättre än

medofficerareavvecklingmöjliggöraingicks föravtalet, att av
anställningstrygghetpå derasberoendefönnåner störresom --

frånavgångvidfönnånercivilanställdasöverträffar deväsentligt

tjänst.
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3 Avvecklingsförloppet

1 Avvecklingsorganisationer

Totalförsvarets avvecklingsmyndighet, TAV inrättades i juli 1993.

Det dröjde emellertid till september innan verksamheten igångvar
i full skala. Personalen i Stockholm bestod fem medav personer en
överdirektör myndighetschef.som

Försvarsdepartementets avsikt med TAV knyta till sigattvar
kompetens kunde enhetlighet och stabilitet det före-som ge
stående avvecklingsarbetet. Från tidigare fanns erfarenhet av
avvecklingar där myndigheter givit mycket villkor tillgenerösa
uppsagda. Vidare hade den påbörjadenyligen avvecklingen FDCav
lett till kraftiga reaktioner bland personalen för genomförasättet att
avvecklingen.

När TAV inrättades hade flera myndigheter på initiativegna
redan planerat och organiserat för hand sin övertaligaatt ta om
personal såsom föreskrivits i Trygghetsavtalet.

TAV hade direkt handledaransvar för frånuppsagd personal

FDC och FMC i Stockholm. Dessa lokaliserades tillsammans med

TAV:s kansli. I övrigt skötte myndigheternas avvecklingsorga-egna
nisationer den dagliga verksamheten och TAV trädde in som
"huvudman". rapporteradeMyndigheterna till ochTAV TAV gav
stöd. TAV initierade samarbete mellan myndigheter på olikat.ex.
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seminarieravvecklare tillavveckladebjöd såvälochorter som
VFRIS leddesochNedläggningarna VPVi Stockholm. avm.m.

hand-den direktafall sköttesockså i dessahelt TAV, menav
centralaVid deavvecklingsansvariga.ledningen förordnadeav

helt iavvecklingarnasköttesinom försvarsmaktenstabema
ÖB uppdragsgivare.myndigheternas regi med somegen

enligtavvecklingsarbetetdrevsEnligt årsredovisningTAV:s

följande fastlagda riktlinjer:

för alla,aktivt arbetamed personalMyndigheten ska i arbetet att
ellerhar arbetevid entledigandet, accepta-ett nyttsenast annan

enskildespå denska präglasbel lösning ordnad. Arbetet tronav
ochaktivtsituationfor sinförmåga själv samt ettatt ta ansvar

vanligtvisenskilde kanindividuellt stöd från arbetsgivaren. Den
foroch självbehovet stöd harsjälv bäst bedöma attansvarav

ifrånskallArbetsgivarenlösa sin situation. stötta tautan att
någon hans initiativ och ansvar.

enskildadeförAvvecklingsmyndigheten attansvarar
mål för sittmöjligttjänstemännen så det sätterär ettsnart upp

nåsmålet skaför huravvecklingsorganisationen, planarbete i en
och arbetetPlanerandetnå målet.och aktivt arbetar för attatt

avvecklingsmyndig-skaåstadkomma acceptabel lösning aven
initiativ ochstimuleras olikaheten arrangemang.genom

sigskall tillavvecklingsmyndighetTotalförsvarets ta
andrasjälv ochavveckling,och erfarenhetkunskap mansomav
påuppdragfullgöra sinabedriver, för på så kunna ettsättatt

professionellt sätt.
tidsbe-hjälpbegränsad tid. Medpersonal anställdes forTAV:s av

eftersträvadeskonsulttjänsteroch köptagränsade förordnanden att
aktuella behov.tilloch denhålla personalens antal att anpassanere

ochpensionsunderlagför framKonsulter köptes in framförallt att ta

redovisningstjänster.

konstaterade TAVför avvecklingVad gäller kostnader senare
harExempelvisavvecklingar.svårigheter jämföra olikastora att

frågaavveckling iefter avslutaduppkommit långtkostnader om
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FDC:s betyg, oreglerade skulder och pensionshandläggning, FCF:s
betyg FortF:s avvecklingsorganisation.samt

FortF upprättade stöd- och avvecklingsorganisation,egen
FortF/STAV, med elva från myndighetenssagtspersoner som upp
linjeorganisation och inhyrd i Skövde. Uppläggning ochen person
riktlinjer byggde i huvudsak på erfarenheter från TAV deltogsom
i arbetet från september 1993. januariI blev1994 TAV formellt
huvudman för avvecklingen FortF, arbetet utfördes ocksåav men
fortsättningsvis STAV-personal. Liknande och arbets-av ansvars-
fördelning mellan myndigheterna och TAV tillämpades vid
avvecklingen FCF och SjvS.av

Till avvecklingen VPV-personal knöts från VPV uppsagdav en
chef avvecklare för huvud- och regionkontoren i Karlstad. Vidsom
övriga regionkontor sköttes personalavvecklingen personalkon-av
sulenter, administrativa chefer respektive övertalig personal utom
i Stockholm där TAV svarade för uppgiften.

För avveckling VFRIS-personal i Karlstad anlitadesav en
konsult samarbetade med VPV:s avvecklare.som

3.2 Försvarsmaktens centrala staber

3.2.1 Avvecklingsförlopp

Inför omorganiseringen till enda myndighet Försvarsmaktenen -
inleddes hösten 1992 avvecklingsprocess för redatten cera-

personalstyrkan vid de centrala stabema och det militära ice-se
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ochbildadesSTAVAvveckling,MSK. Stödgruppkontoret, en
avvecklare anställdes.extern

rollernaklargjordesavvecklingsprocesseninledningsskedetI av
skulle arbetaSTAVutvecklingsprocessen.respektiveavvecklings-i

denutvecklingmedLEMO-sekretariatetavvecklingsfrågor,med av
anställdainformerades dedecembermyndigheten. I omnya

uppgifterTrearbetssätt.STAV ochintentionerna med gruppensom
uppsägningarna:införviktigasärskiltframhölls som

Trygghetsstiftelsent.ex.tillgängliga stödresurserInformera om-
m.fl..

med-samtal medinförkrismedvetenhetiUtbilda cheferna-
arbetarna.

medsambanderbjöds imöjlighetervilkaInformera somom-
karriärväxling.möjligheter tillomstruktureringen och om

individuellaenkätpersonalenbesvaradebörjan 1993I en omav
ochvinternaktiviteter underAndraoch önskemål.framtidsplaner

våren:

händer"Vadbl.a.särskildamedInfonnationsmöten teman, som-
förändring".kraftigorganisation ii en

val vadmedvetnai "Hurvägledningi praktiskUtbildning göra-
karriärplanering".ochgäller livs-

ochförförutsättningarInformation egetstartaatt omom-
pensionsvillkor.

blandkrismedvetenhetchefer isamtligaUtbildning m.m.av-
underställduppsägningssamtal medgrund förannat som

personal.
medarbetsfönnedlingenochTrygghetsstiftelsenfrånBesök-

ersättningsåtgärderochstöd-trygghetsavtaletsinformation om
arbetsvägledning.studie- ochsamt om
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Information till alla anställda hur uppsagd personal skulleom-
stödjas och arbetsledas.

Utbildning högkvarterets vaktstyrka i krismedvetenhet påav-
initiativ vakterna själva.av

I början juni 1993 sades civilanställda185 på grundav upp av
arbetsbrist och informerades hur verksamheten planerad. Iom var
inledningsskedet hade STAV försökt skjuta uppsägningar-na till efter

för bespara de uppsagda under semesterperioden.attsommaren oro
Under deltog de uppsagda i arbetsplaneringsmöten,sommaren

inform ationsmöten med Trygghetsstiftelsen och arbetsförmedlingen,
avslutade sina ordinarie arbetsuppgifter, påbörjade enskilda samtal

frånmed STAV, semestrade flyttade tillfälliga baracker isamt
närheten försvarsmakten till arbetslokaler. Det ansågs viktigtav nya

avskilja de uppsagda från den organisation skulle gå vidare,att som
detta för undvika dagliga, för båda påfrestande kon-att grupper
frontationer mellan de ochuppsagda deras lyckligt lottademer
arbetskamrater.

1993Under perioden september till genomför-1994sommaren
des följande:

Utbildning i data, engelska, ekonomi, självförtroendeträning,-
m.m.

"ÖBBrevutskick till 800 företag med rubriken söker jobb",ca-
vilket dock inte resulterade någrai erbjudanden anställning.om

ÖB:sMarknadsundersökning telefon för hur brevutrönaattper-
tagits emot.

"ÖBförsökNytt med brevutskicket söker jobb".-
Företagsbesök STAV-ledningen och konsult för letaattav-
lediga tjänster.
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pensionsbestämmelser,Informationsmöten trygghetsavtaletsom-
arbetsförmed-rättigheterstöd och avtalsmässiga samt omom

lingens arbetsmetoder.

Resultat3.2.2

påFörsvarsmaktende civilanställda inomAv 185 sagts uppsom
arbete utanför hög-grund arbetsbrist erbjöds 27 annatpersonerav

ytterligarekvarteret, accepterade dessa erbjudanden. För25varav
administrativfem uppsagda uppsägningen närmast naturvar av

statligaeftersom förenade sina tjänster med tjänster inom andrade

myndigheter.

hade vid uppsägningstidensAv de resterande 155 personerna
utgång

ochfått arbeten, fem kortare vikariat44 sexpersoner nya varav-
verksamheter,praktikplatser. Två startadepersoner egna

har pensionerats eller rehabiliterats,44-
23 började studera,personer-

jobb.föräldralediga. Ovisst de fått något4 var om senare-
blivit arbetslösa.40-

sig till arbetsmarkna-de arbetslösa hade "ställtAv 24 personer
påavvaktandens förfogande" och därmed fått A-kassestöd i

pensionsersättning.
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uppsagdaOmorganisation och resultatet formFigur 3.1 i av

Försvarsstaben

Arméstaben

Högkvarteret
Marinstaben

Flygstaben

MSK MSK

civila uppsagda184
Till "avknoppade"
myndigheter27

Återtill annan-"nyndigl1et 5

Övertaliga
155
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CBCivilbefalhavarkansliema3.3

Avvecklingsförlopp3.3.1

regeringen CBCB CB V,riksdagenförslag från beslötEfter att
Ö halvårsskiftet och1994och CB skulle avvecklas vidNN ersättas

civilområdetiCivilbefälhavaren Norramed två myndigheter,nya
CB S. julicivilområdet ICivilbefälhavaren i SödraCB N och

civilområdeNorrlandsNedreGävleborgs län frånöverfördes1993

civilområdet.till Mellersta

egentligingenCB-kansliema bildadesavvecklingenVid av
någonredovisasdet inte kanvarföravvecklingsorganisation,

avvecklingsprocessen.helhetsbild av

Resultat3.3.2

samtliga 36strukturförändringar blevsamband medI dessa

anställning vid defickdessa 21anställda uppsagda. Av personer
avgick medcivilbefälhavarområdena. Fyranybildade personer

förtidspensionerades.pension tre personervarav
uppsägningstidenshade videlvade resterandeAv personerna

utgång

kompletteran-efteranställningar femfåttsju varavpersoner nya-
Trygghetsstiftelsen,stöd frånde studier med

5 Proposition1992/93100
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två började med Trygghetsstiftelsensstudera hjälp,-
startade verksamhet med "starta-eget-stöd",en egen-

blev arbetslös.en person-

Omorganisation och resultatet form uppsagdaFigur 3.2 i av

ÖNCB
Luleå 10

Luleå 9
CB NN
Östersund 7

Övertaliga
8

CB V
Göteborg 8

CB S
Malmö 12

i Gbg3varavCB s
Malmö ll

Övertaliga
7
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3.4 ukvårdsstyrelseFörsvarets

3.4. Avvecklingsförlopp1

förslagPå regeringens beslöt riksdagen i maj 1993 Försvaretsatt
sjukvårdsstyrelse skulle avvecklas. Personalen sades i maj-juniupp
1993 med sista arbetsdag den juni 1994.30

Generalläkaren kontakt med bl.a. Trygghetsstiftelsen ochtog
arbetsförmedlingen for få bistånd med avvecklingsprocessen.att
Någon egentlig avvecklingsorganisation inte.bildades Under

uppsägningsåret anlitades bl.a. två konsulter för de uppsagdaatt ge
gruppstöd och individuellt stöd.

De uppsagda lokaler tillsammans medkvar i myndighetensvar
de fått sjukvårdscentrum. viladeanställning i DetFörsvaretssom

dålig stämning myndigheten: oroligadeöver sagtsen som upp var
för sin framtid och vidare fick inte beskedde skulle arbeta omsom

verksamheten lokaliserad.skullevar vara
I februari för avvecklingen.1994 TAVövertog ansvaret

3.4.2 Resultat

Av 58 anställda vid sjukvårdsstyrelse kundeFörsvarets 34 personer
beredas arbete i Försvarsmaktens högkvarter eller vid Försvarets

sjukvårdscentrum.

6 Proposition1992/93:100
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Av de resterande hade vid uppsägningstidens22 personerna
utgång

fått anställning i privat företag,en person-
tio övergått till statlig eller kommunal anställ-personer annan-
ning,

fyra pensionerats ochpersoner-
nio blivit arbetslösa, fick anställningpersoner varav en person-

efter uppsägningstidens slut.strax

Figur Omorganisation3.3 och resultatet form uppsagdai av

Försvarets sjuk- Försvars-
vårdsstyrelse makten

58 34

Övertaliga
24
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FCFcivilförvaltning3.5 Försvarets

Avvecklingsförlopp3.5.1

förslag i maj 1993beslutade riksdagenregeringensEfter att

i julijuni Redanskulle avvecklas i 1994.civilförvaltningFörsvarets

Stockholm,till ipatentverksamheten FMVöverfördes1993

trañkskaderegleringenKarlstadvämpliktsfrågoma till iVPV samt
januarii Karlstad.Kammarkollegiet Iinkassoverksamheten tilloch

iPA-systemverksamhetema till RRVochöverfördes EA-1994

Karlstad.

förprojektgruppFCF:s ledningbörjan tillsatteI 1993 attenav
Inf0SekInformationssekretariatethantera avvecklingsprocessen:

organisationerna.fackligaför ledningen och demed representanter
varjeträffadesverksamtid lnfoSekUnder den gruppenvarsom

vecka och därutöver vid behov.

rehabiliteringsåt-InfoSek bl.a. medhalvåret arbetadeFörsta 1993

och stödåt-utbildninginfonnationgärder för vissa ompersoner,
kontaktpersonerövertalighet presentationgärder vid samt avm.m.

nuvarandeTrygghetsstiftelsen, Statshälsanarbetsfönnedlingen,vid

krisut-genomgickChefemamfl. stödorganisationer.Previa,

kartladesframtidsplaner,och personalens kompetens,bildning m.m.
enkät.genom en

junitiden augusti 1993höll underövertaliga personalenDen -
gånger i veckan.infonnationsmöten två1994

n Proposition1992/932100
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I försök marknadsföra de övertaliga generaldirektörenett att tog
i juni brevkontakt1993 med myndighets- och företagschefer i

Värmland. Brevet visserligen resultat upplevdesmagertgav men av
de uppsagda tecken på ledningen engagerade sig i derasattsom
situation.

I augusti 1993 skickade InfoSek broschyrer till myndigheterut
och företag tidigare fått Gd:s brev. Vid uppföljningsom en senare

telefon visade det sig få myndigheter och företag haftattper
meningsfulla praktikplatser erbjuda och somligaatt att mottagare

huvudtaget inte reflekterat brevet.över över
februariI 1994 avvecklingsansvaretTAV för FCF.övertog

3.5.2 Resultat

Vid midsommartid hade1993 94 fått tjänster inompersoner nya
sina tidigare verksamhetsområden och fyra hade övergåttpersoner
till andra anställningar. 44 sades sistamed anställ-personer upp
ningsdag i juni 1994.

deAv övertaliga hade vid uppsägningstidens utgång

åtta fått tjänster i statsförvaltningen,personer nya-
två blivit anställda i privata företag,personer-

fått kommunal tjänst,en person-
fått tidsbegränsade statliga tjänster,sex personer nya-

verksamheter,tre startatpersoner egna-
sju avgått med pension,personer-
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avliden person-
blivit arbetslösa.16 personer-

uppsagdaformoch resultatetOmorganisationFigur 3.3 i av

civilför- Försvars-Försvarets
makten 3valming, FCF 141

RRV 61

Kammar-
kollegiet 15

FMV 10

Värnplikts-
verket 5

arbete 4Annat

Övertaliga 44
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3.6 Försvarets datacenter FDC

3.6. 1 Avvecklingsförlopp

förslagPå regeringens beslöt riksdagen hösten 1992 avvecklaatt
Försvarets datacenter och överlåta verksamheten till statligtatt ett
eller privatägt aktiebolag. Propositionen konstaterade bland annat
följande:

"Utgångspunkten för reformen i första hand få till ståndär att en
ändamålsenlig verksamhetsform, inte åstadkommamer att

besparingar. Det bör i sammanhanget påpekas verksamhetenatt
hittills har ekonomiskt överskott. Därför delar jag utred-gett
ningsmannens uppfattning utgångspunkt bör deatt atten vara
anställda erbjuds anställning i ägarföretaget."

Enligt instruktionen till den särskilda utredningsman regering-som
tillsatte för genomföra försäljningen skulle personalen vidatten

FDC erbjudas anställning i det ägarföretaget och trygghets-nya
frågorna skulle regleras. Personalen skulle hållas informerad om
förhandlingsarbetet till den del uppgifterna inte omfattades av
sekretess. Utredningsmannen fick i uppdragäven attsenare
genomföra försäljningen FMC.av

Utredningsmannen, uppdrag inte innefattade förvars ansvar
personalavveckling, förmedlade kontakt mellan chefen för STAV

de avvecklingsorganisation19centrala stabemas och FDC. STAV
åtog sig hand de uppsagda förutsattatt informationta tillattom
personalen påbörjades STAV ansåg det därmed förelågsnarast. att

s Proposition1992/9303
19TAV Totalförsvarets avvecklingsmyndighet inte inrättadvid dennatidpunkt.var
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emellertid intesigchef uppfattadeDC:söverenskommelse. F somen
veckor innannågraförränpersonalavvecklingenföransvarig

genomförande.till sittaffären kom
1993 FDC:söverlåtelseavtaltecknades11Den avommars

skulle minstavtaletapril. Enligtdentill WM-data lverksamhet per
WM-data.anställning i Dessutomerbjudasanställda225 298 nyav

tidsbe-Karlstad erbjudasvid filialen ianställdaskulle minst 15

skulleanställdaDeutgången 1993.tillgränsad anställning av
förkompensationellerstatlig tjänstivillkorgaranteras somsamma

villkor.uppstod i frågamellanskillnadden omsom
för WM-samladetecknatsavtaletSamma dag representantersom

rekryteringsin-påbörjaderegioncheferledning ochdata FDC:s samt
FDC-personalen.medtervjuer

FDC vilkaichefernameddelade WM-data21Den sommars
förhandlingarpåbörjadesFöljande daganställning.erbjudits om

Förhandlingarnaoch turordningar.arbetsbrist, uppsägningar

då TAV:soch1993,förrän i septemberavslutades inte genom
fickorganiseradefackligtuppsagdaSamtligaförsorg. som var
fickförtroendemänvissa fackligaskadestånd ochkronor i00010

den dubbla summan.
vilkaFDCvidsamtliga anställdainformeradesDen 23 ommars

bliskullevilkaochWM-data,erbjudas arbete iskulle somsom
i Stockholmuppsagda tillsamlades deuppsagda. aprilDen 1 möten

ochaffärsuppgörelsenchef informeradeFDC:soch i Karlstad. om
direktadetskullepersonalcheftidigaremeddelade FDC:s övertaatt

för-tills vidareFDC:s chefmedför uppsagdadeansvaret som

20 meddatumuppgiñerexaktanågraavvecklingstörloppetbeskrivningl denna angesav
FDC-förloppet.motstridigheterianledningav
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ordnad avvecklare. Mötena upprörda. De uppsagdas förbittringvar
kom till uttryck och riktadesöppet chefen.mot

Den 15 april fick de uppsagda i Stockholm lokaleri Gamisonen.
De vid regionkontoren fick möjlighetensagts anslutasom upp att
till försvarsmyndighetemas Inforrnationskontor för uppsagda på
respektive orter.

Den juni30 1993 upphörde FDC myndighet och TAVsom
vissa denövertog tidigare myndighetens avvecklingsuppgifter.av

De uppsagda informerades brev TAV:s roll Senareper om m.m.
under skickades ytterligare informationsommaren om vem som
skulle bli TAV:s myndighetschef, tidpunkter for kommande
personalmöten, m.m.

I september distribuerades enkät till de uppsagda för atten
kartlägga kompetens, erfarenheter, önskemål inför framtiden, m.m.

3.6.2 Resultat

Vid avvecklingen FDC och försäljningen till WM-data blev 61av
uppsagda på grund arbetsbrist. Av de övertaliga hadepersoner av

vid uppsägningstidens utgång

18 fått arbete eller verksamhet,nytt startatpersoner egen-
17 påbörjade olika utbildningar ovisst depersoner- om senare
fått anställningar,

avgått med pension,sex personer
20 blivit arbetslösa, fyra sjuka ochpersoner varav personer var
fyra väntade på förtidspension.personer
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uppsagdaformresultatetochOmorganisation iFigur 3.5. av

WM-dataFörsvarets
Försvarsdata ABdatacenter i

237298

Övertaliga
6 l

fördelningRegional

övertaligaanställdaantalFörsvarsData

Boden 19
Östersund l27

23Karlstad 58
8Arboga 43

18Stockholm 107
8Kristianstad 3 l
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3.7 Försvarets mediecenter FMC

3.7. 1 Avvecklingsförlopp

l december föreslogz1992 regeringen Försvarets mediecenteratt
skulle avvecklas och verksamheten skulle överlåtasatt till ett
statligt eller privatägt aktiebolag.

I juni 1993 såldes verksamheten till Telub AB, myndigheten
FMC upphörde och personalen sades Från och med juliupp.
bedrevs och bedrivs verksamheten under Försvarsmedianamnet
AB.

Sedan TAV inrättats i juli tillställdes de uppsagda två brev med
information TAV, besök på arbetsplatser, I augusti höllsom m.m.

med personalenmöte i TAV:s lokaler. Därefter hölls personalmöten
varje måndag.

I september besvarade de uppsagda enkät olika möjlig-en om
heter inför framtiden m.m.

I november träffades avtal mellan Arbetsgivarverket och de
fackliga organisationerna arbetsplikt för de uppsagda.om m.m.
Personal med månaders uppsägningstid lämnade TAV.sex

2 Proposition1992/9373
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Resultat3.7.2

sadesi FMC 22anställdavaritde 85Av personersompersoner
uppsägningstidensvidövertaliga hadedearbetsbrist. Avupp p.g.a.

utgång
verksamheter,ellerfått arbete startatnytttre egnapersoner-

med pension,avgåttpersonersex-
sjukpensionpåväntadearbetslösa,blivit13 envaravpersoner-

förtidspension.åtta påoch

uppsagdaformoch resultatetOmorganisationFigur 3.6 i av

Telub ABFörsvarsMedia

T 6385

Övertaliga
22
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3.8 Fortifikationsförvaltningen FortF

3.8. 1 Avvecklingsförlopp

I december 1992 riksdagen besluttog Fortiñkationsfcár-attom
valtningen skulle upphöra i juni 1994. Av den nedlagda myndig-
heten bildades myndigheten Fortifikationsverket FORTV och
Confortia AB inom Vasakronan AB.

Förberedelser infor dessa strukturförändringar påbörjades våren
1993 med bl.a. seminarier under ledning Previa och Trygg-av
hetsstiftelsen. De anställda tillfrågades i enkät kompetens,en om
framtidsplaner, m.m.

I augusti 1993 organiserades STöd- och AVvecklingsgrupp,en
FortF STAV. ÖstersundRegionchefen vid FortF i utsågs till

FÖFA-utredarenavvecklingsansvarig, underställd och med biträde
myndighetens personalkonsulent och utbildningsansvarig.av Deten

vid den tidpunkten oklart hur många anställda skulle blivar som
övertaliga.

Under augusti-september deltog alla chefer i kurs "deten om
svåra samtalet" de skulle ha med den uppsagda personalen. Isom
Eskilstuna anordnades i samarbete med de fackliga organisationerna

första informationsmöte.ett

Personer från FortF linjeorganisationsagtssom upp :s engagera-
des i STAV för ha för friställd personal. Till handledareatt ansvar
i STAV förordnades tolv i Eskilstuna och på de olikapersoner
milostabsortema. Till handledare vid FortF Väst förordnades en
personalkonsulent från Previa. De utsågs ha förattsom ansvar



1996:99SOUAvvecklingsfärloppet38

förtroendemänniskokännedom, ägaskulle hapersonalfriställd stor
"medmänniska".fungeraoch kunnaorganisationi FortF som

Confortia sadesochFORTVjobb vidfickinteDe uppnyasom
förTAVjanuari 1994 ansvaretöver1993. Fr.o.m.novemberi tog

personalen.övertaligaoch denavvecklingen

Resultat3.8.2

myndig-uppgick till 666vid FortF näranställdaAntalet personer
tillövergick 178dessaAvupphörde i juni 1994.heten personer

238Totalt sadesConfortia AB.tilloch 250FORTV personer
Eskilstunaplacerade i128238dessaAv personer varupp.personer

landet.iandraresterande ll0och orter
utgånguppsägningstidensvidövertaliga hadeAv de

anställningar,fått64 nyapersoner
verksamheter,startade18 egnapersoner

pension,medavgått25 personer
avlidit,tre personer

gick i18arbetslösa,blivit ut-128 personervaravpersoner
förtidspension.påväntadebildning och 48 personer
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uppsagdaformoch resultatetFigur Omorganisation7 i av

FORTV
78l

FortF
666

Confortia
250

Övertali g
23 8

Regional fördelning

anställda övertaligaantalFortF

35Boden 65
Östersund l 23 l

16Karlstad 43
l 763Strängnäs

128Eskilstuna 375
11Skövde 40
19Kristianstad 38

exkl forskn.
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Vämpliktsverket och3.9 VPV

Vapenfristyrelsen VFRIS

Avvecklingsförlopp3.9.1

förslag vidI 1994 godkände riksdagen regeringens attmars
halvårsskiftet lägga Värnpliktsverket och Vapenfristyrel-1995 ned

inrätta den myndigheten Totalförsvarets pliktverk.samt attsen nya
juni för omställningsarbetet på deI 1994 utarbetades policyen

båda myndigheterna. augusti regeringen förslaget hurI antog om
Pliktverket skulle organiserat.vara

organisationen förI augusti-september redovisas den nya
organisationerna.personalen och förhandlades med de fackliga

möjlighetDärefter ledigförklarades tjänsterna i det verket mednya
olika tjänsterna.för för depersonalen anmäla intresseatt

chefer och personal vidledningI september informerade TAV:s

och avvecklingsarbetet.och VFRIS verksamhetVPV sin omom
sitt i samband medChefema informerades också ansvarom

uppsägningar.

Samtidigt fickoktober personalen TAV1 1994 sades ansvarupp.
avveckling. Samordningsansvarigaför de övertaliga och deras

fannsavvecklare fanns Karlstad och vid lokalkontoreni personer
funktioner -i kontakt med samordnamavid sidan ordinarieavsom

för defungerade stödpersoner uppsagda.som-
olikaVåren anordnades för de uppsagda med1995 gruppmöten

framtid. Vidarebl.a. hur kan skapateman, gavsom man en ny
början deltog dekurser i presentationsteknik I av sommarenm.m.
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Eftergenomförde praktiktjänstgöring.övertaliga i kurser eller

och andra aktiviteteresterperioden fortsatte infomi ationsmötenasem
arrangerades TAV.som av

i septemberInför uppsägningstidens utgång arrangerade TAV ett
arbets-återstående övertaliga. Sistaavslutande seminarium för de

arrangerad de lokaladagen hölls också särskild samling, aven
avvecklama.

Resultat3.9.2

uppgick antalet övertaligamyndigheterna ned i juni 1994När lades

Samman-och vid VFRIS tillvid tillVPV 38 personer.sexpersoner
inklusive vid VPVlagt blev övertaliga43 person sompersoner en

särskilda skäl.utgått gruppen avur
uppsägningstidens utgångövertaliga hade vidAv de

verksamheter,fått eller17 anställning startat egnany-
pensionsersättning,avgått pension eller14 med-

gymnasium,utbildat sig på högskola ellersex-
blivit arbetslösa.sex-
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Figur 3.8 Omorganisation och resultatet form uppsagdai av

Värnplikts-
verket 370 Pükwclket

357Vapenfri-
styrelsen 31

Övenaliga
44

Regional fördelning

Värnplikts- antal anställda övertaliga
verket

Boden 35 10
Östersund 32 4
Karlstad 121 10
Stockholm 875
Göteborg 47 2
Kristianstad 60 4

Vapenfri-
styrelsen

Karlstad 31 6
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3.10 Allmänna villkor

Denna redogörelse för allmänna anställningsvillkor gäller i första

hand civilanställd personal.

Endast fåtal myndigheter tillämpade avtalsenligaett uppsäg-
ningstider. De avvek från avtalet förlängde generelltsom upp-
sägningstiden till tolv månader. Inom försvaret det inte ovanligtär
med förlängning uppsägningstiden till tolv månader, vilketav
givetvis medför ökade kostnader.

F ortF/STAV träffade avtal med de fackliga organisationerna om
uppsägningstidema åtta, tio respektive tolv månader. Det väckte ont
blod bland de övertaliga visste många andra försvarsmyn-attsom
digheter hade tillämpat uppsägningstider på tolv månader för

samtliga uppsagda.

I denna och andra frågor har utredningen intervjuat antalett
avvecklingsansvariga, bl.a. tjänstemän från TAV. Några deav
intervjuade försvarsmyndighetema borde ha samordnat sigattanser
i fråga uppsägningstider. I detta avseende och det gällernärom
avtalstillämpning i övrigt i samband med uppsägningama borde
TAV ha givits normerande roll.en

De intervjuade har olika åsikter hur lång uppsägningstidenom
bör Några tolv månader alldeles för lång tid. Detatt ärvara. anser

åsikt ofta grundas på omtankeär individen. Kortareen som om
uppsägningstid skulle nämligen på de uppsagdasätta större attpress
aktivt söka lösningar på sina situationer.

Andra hävdar tolv månader den tid uppsagd behöveratt är en
för finna lösningar för framtiden.att nya
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tillbordearbetsgivarenuppfattningtredjeEn är att se mer
uppsägningstider.fastställautifrån detindividerna och

personaluppsagdTabell Villkor fär3.9

SernestervillkorUppsägingtiddiM et

semesterda-kundemånader Maximalt 25ellerl-Data/ 8 12
överenskommelsenstatligaenligt detFMedia tasut.gar visadesigdå detdocktrygghetsavtalet. revs upp,

områdenpå andrageneröstmer
inom försvaret.

undersemesterdagar 1994.16månaderFCF 12
Återstående och sparaddagar

ekonomiskt.ersattssemester

etterdenkundemånader SemesterSjvS 12 uttas
juni 1994.30

Överenskommelse intjänadkundeUnder 1994FortF se-
underhelstmedfacket närmestertas ut somom upp- uppsägningstiden."åsägningstider

adereller 1210 m
statligatrygghet-enl.

savtalet.

och da-under 1993 1123 dagarHögkv. månader12
Återståendeunder 1994. se-gar

från och 1994mesterdagar 1993
sparadeeventuellt semester-samt

ekonomiskt.dagarersätts

Resterande24 dagar 1995.månaderVPV/ 12 se-
elleribetalasVFRIS utmester pengar

uppsägningstidensslut.
källa: JAvvecrlingrrapporterna.

För och försluttidpunkt,gälldeuppsägning 31/10-94personalmed månaders12 som
sluttidpunktuppsägninggällde31/8-94personalmed månaders10 som

juliföre den 1uppsägningmånadersPersonalmed 8 semesteratt ta uttvungenvar
semesteransökanföregällde lämnauppsägningel. månadersdemmed 10 12 att1994.För

den 16/6-94.
kundefrån tidigareårsparad närm: och ut1994 tasOuttagen semestersemester

anställningenupphörde.
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Arbetsplikt respektive närvaroplikt tillämpades vid avvecklingarna.
Det innebar de uppsagda, så de avslutat sina ordinarieatt snart
arbetsuppgifter, kunde sig sin framtid,ägna dvs. underegen
betald arbetstid söka arbeten eller andra lämpliga lösningar.nya

3.11 Villkor för officerare med fullmakt

De flesta yrkesofficerare anställda med fullmakt. Fullmaktstjän-är

fullmaktsanställningregleras i Lagenster och i anställnings-om
förordningen". Fullmaktsinnehavama kan inte sägas upp p.g.a.
arbetsbrist skyldiga flytta till tjänst.är Anställnings-attmen annan
tryggheten mycket i dennaär anställningsform.stor

ÖBSom redovisats i fanns93 behov minska antaletattav
yrkesofficerare med l 655 Eftersom yrkesofficerare medpersoner.
fullmakt inte kunde behövdes stimuli försägas frivilligupp,
avgång. l detta syfte inrättades kansli Rådet för Yrkesoñicera-ett -

ändrade Anställningsförhållanden, RYA med personal frånres -
försvarsmakten och företrädare från Arbetsgivarverket.en

RYA-kansliets uppgift fram refonnpaket det s.k.att ta ettvar -
RYA-avtalet och informera detta avtal. Kansliet bedrevatt om en-
intensiv besöksverksamhet på militära i försök förmå såorter att
många officerare möjligt erbjudandet.att antasom

231994:261
24AF, 1994:373
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frivilligt avgickyrkesofñcerareRYA-avtaletMed ursomgavs
ekonomisktpåförtida pensionvillkor:förmånligamyckettjänsten

verksamhet,stödutbildning,premisser,goda startaatt m.m.egen
ingickavgångansökningarbehandlingRYA-kanslietsI omav

för RYA-Kriteriernabeviljas.skulletill vadställningatt ta som
i avtalet:inslagetuppfattning bästaenligt allmänpension, det

fullmakt.medAnställning-
1992.den oktobermilitär tjänst lAktiv i-

1994.underålder årUppnådd 55 senast-
krigsorganisationen.Obehövlig i-

sig minst 30tillgodoräknapensionsålder kunnatordinarieVid-
tjänsteår.

1993.den 31entledigandeBeslut senast marsom-

RYA-paketet:iAndra "verktyg"

verksamhet.i civilInskolning-
arbete.Pröva annat-

studietiden.med lön underStudier-
verksamhet.Hjälp att starta egen-

Avgångsvederlag.-
inkomstbortfall.Kompensation for-

avtalaprilfinns sedanförsvaretinomnedskämingInfor ettnästa
arbetatsharAvtaletRYA-avtalet.liknaravseendeni mångasom

Yrkesväxling.OfñceraresförROY Rådetfram av -
LEMO-reformenmedsambandavvecklingar imedSamtidigt

1300cirkaomfattandeRYA-avtalet,enligtavvecklingpågick
egentligthade ingetavvecklingsprocessertvåyrkesofñcerare. Dessa

blevLEMO-reformenföljdtilluppsägningarnasamband. När av
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aktuella, hade redan sista datum 31 1993 för ansökanmars om
RYA-förmåner passerat.
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4 Kostnad för avvecklingen

l Kostnadsposter

Ansvaret för genomföra strukturförändringar vilar i regelatt på
anställningsmyndigheten. Vid nedläggning myndigheter utsesav
ofta särskilda avvecklare med arbetsgivaresom ansvar som- -
genomför avvecklingen.

Enligt Trygghetsavtalet TA skall följande åtaganden finans-
ieras:

Förlängd uppsägningstid högst tolv månader inom myndig--
hetens ekonomiska ramar.
Pensionsersättning för uppsagda fyllt år.60som
Särskild pensionsersättning från år55 i vissa fall.

Ersättning för kostnader för utbildning, praktik, inskolning och
andra liknande insatser för uppsagda.

Inkomsttrygghetstillägg anställning lägre lön.om ny ger
Avgångsersättning skillnaden mellan arbetslös-ersättersom
hetsförsäkringens dagpenning och 75 tidigare lön.procent av
Efterskydd anställning upphör inom fem år.om ny

Pensionersättning och särskild pensionsersättning belastar statsbud-
Övrigadirekt. kostnader finansieras huvudsakligengeten degenom
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harprocent0,7från löneutrymmetavsättningar parternasom
avtalat.

"25 saknasförnuftmed"AvvecklaStatskontoretsEnligt rapport
med ned-sambandikostnaderfullständiga redovisningardet av

helhetsbildpånedläggningar. Ettdragningar och vägen motsteg en
ikostnadsslagenolikade görsändå den struktureringär somav

rapporten:

statsför-omstruktureringvidKostnadsbildenTabell inom4.1

valtningen

OsynligaIndirektaDirekta

kostnaderkostnaderkostnader

CBAnalys A

FEGenomförande D

HGUppföljning

KEtablering J

förnuft.Aweckla medStatskontoret:Källa:

25 1995:17Rapport
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Exempel på kostnader kan uppstå under de olika faserna:som

A: Direkta kostnader under analysfasen

Kommittékostnader inklusive konsulter, beredning i regerings-
kansliet.

B: Indirekta kostnader under analysfasen

Remissbehandling, behandling i riksdagen, insatser från stöd-
myndigheter t.ex. AgV, RRV, Statskontoret m.fl..

C: Osynliga kostnader under analysfasen

Engagemang i förändringsarbetet tid från ordinarie arbete,tar
sänkt arbetsresultat till följd för framtiden hosav oro persona-
len, minskat förtroende i omvärlden.

D-F: Kostnader under genomförandefasen

Kostnader hos ansvarigt departement, myndighet skallsom
förändras, avvecklingsorganisationen, stödmyndigheter, Trygg-

hetsstiftelsen och arbetstagarorganisationer.

G: Direkta kostnader under uppfoljningsfasen

Insatser från Trygghetsstiftelsen för arbetslösaärpersoner som
efter uppsägningstidens slut, kostnader för lokaler och arkive-

ring.

H: Indirekta kostnader under uppföljningsfasen

Utbetalning till uppsagda från arbetslöshetsskassor och försäk-

ringskassor.
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etableringssfasenunderkostnaderDirekta
lokaleranskaffningpersonal,rekryteringKostnader för avav

vanligtvismyndighet övertarvid denutrustningoch som --
förorganisationskommittéochBeredningverksamheten.

organisation.motttagande

etableringsfasenkostnader underIndirektaK:

stödmyndigheterHjälp från

kostnaderFaktiska4.2

harmyndigheternaolikavid deAvvecklingsorganisationen
Redovis-tabell 4.3.avvecklingen seförkostnadernaredovisat
inklusiveuppsägningstidenunderkostnaderdirektaomfattarningen

avvecklingsorganisationen.förkostnader
fåredovisningavvecklingsrapportemasfrånsvårtdetMen är att

T.ex.avvecklingskostnadema.bildheltäckanderimligt aven
Trygghetsstiftel-stödmyndighetemas,redovisas inte departementets,

medsambandikostnaderorganisationersandraoch av-sens
veckling.

lönerkostnadspostema utgörsdock deframgårDet att stora av
deBlanduppsägningstiden.underuppsagdaför deinsatseroch
förkostnaderoch fastalönerredovisaskostnadernadirekta

andra,ocksåemellertiduppståromstruktureringVidavvecklare.
formkostnader iosynligakommerDärtillkostnader.indirekta av

personalen hosblandtill följdproduktivitetssänkningar oroavm.m.
påexempelfinnsåtgärder. Detföremål förmyndigheter ärsom

personal lämnar"fel"ochförseningarsänkt arbetsresultat, att
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UTFÖR:smyndigheter. I intervjuer har flera hävdat denatt oro som
omstruktureringstrycket skapar den förutom direktaär avveck-
lingskostnader kostnaden.största

Genomsnittliga kostnader uppsagd enligt avvecklings-per
rapporterna:

Tabell 4.2 Genomsnittlig kostnad uppsagdper

FMedia 322 tkr

VPVNFRIS 267 tkr

FData 262 tkr

FortF 204 tkr

FCF 142 tkr

SjvS 137 tkr

Totalt genomsnitt 215 tkr

Gemensamt för de myndigheter redovisat de lägsta snitt-som genom
liga kostnaderna TAV inte varitär Det kan vidareatt engagerat.
konstateras FDC, tycks den avvecklingatt vilken denmotsom vara
allvarligaste kritiken riktats, belastats med genomsnittligänen mer
kostnad beroende på massiv insats från TAV. förefallerDet som

TAV:s insatser i detta fall i utsträckning kompensato-om stor var
riska, dvs. insatser för reda problem uppstått på grundatt ut som av

avvecklingen i tidigare skedeatt misskötts.
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visat avveck-den genomsnittligaekonomiska utfalletDet att
uppgår tillförsvarssektomlingskostnaden individ inom caper

vilketkronor år inklusive lönekostnader,215 000 överensstäm-per
i ovanståendegenomsnitt uppgifternamed beräknatett avmer

dockmyndigheternaSkillnader mellan de avveckladetabell. är

ochpersonalens ålderstrukturvilket bl.a. beror på skillnader istora,
kanvarit involverat eller inte. Detutbildningsnivå TAVsamt om

innebar fördyring.emellertid inte entydigt tolkas TAVattsom en
och blevkostnader i fakturerades uppdragsgivamaAlla TAV

övrigauteslutas i avvecklingardärmed synliga. Det kan inte att -
myndigheter utförde tjänster avvecklingsor-uppsägande vissa-

påganisationen inte blivit korrekt bokförda. Ett exempelsom
sådana kostnader de förberedelser i några fall startadeär sexsom

tolv månader fore uppsägningama.till

26 Proposition1994/95100
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avvecklingsrapporternaTabell Kostnader vid avveckling enligt4.3

SjvSVPV/ F- FonF FCFMyndighet antal F-
Media VFRIS Datauppxagda

2443 6 l 238 4422

pers 700 2 544övenal. 7 975 185 36 360 4Lön 4 827 ll

130 213inkl. 224 82 5 607Lön LKP lll l
för aweckl.m.m.

Övr. 36Underlag 645 16persxkosm./ 4414
saknassjukvårdhälso-o

445 257kostn./ 351 1 825Psykosoc. 150 8 534
kort utb/resor

Underlag UnderlagUnderlag 300Material 110 258varu-
saknas saknassaknaskostnader

597 948 225Lokaler 275 683 l282

UnderlagUnderlag 300 210 17Tjänster/övr.kostn. 54
saknassaknas

UnderlagUnderlagDel 399 3 060 2 000TAVzs l 530 lav
saknassaknasoverheadkostnader

6 255 3 27615964 48 544Summa kostnad 7 079 ll 727

142 137Genomsnitt/individ 267 262 204322
Ekåpan",Ingår lön, lönetillägg, avgångsvederriksñponger, Lkp, m.m.

1 till tabellennedan.vidarekommentarerInget underlaghar lämnats.Se

kostnadsredovisningtill4.2.1 Kommentarer

eftersom delSiffrorna inte helt rättvisande,i tabell 4.3 är en
Ungefärligkostnader redovisade i avvecklingsrapportema.inte finns
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kostnad för avveckla civilanställd 300 kronor.000 Detäratt en ca
kan jämföras med kostnaden för avveckla yrkesofñcerare.att
Kostnaden för RYA-pension uppgår till kronor700 000 och förca

kronor.RYA-karriärväxling till 500 000ca
När TAV inrättades anskaffades1993 datorer,sommaren

kopiatorer, telefax, telefoner myndighetDen stod förstm.m. som
i avvecklas FDC och därefter FMC. Betydandetur att straxvar
investeringskostnader kom belasta dessa två avvecklingar.att

Det rådde dålig stämning bland de uppsagda från FDC denär
installerade sig i TAV:s lokaler. minskaFör missnöjet ochatt
komma i gång med konstruktivt arbete och hitta struktur i detett en
fortsatta arbetet krävdes rejäla insatser från sida.TAV:s Bland

till Duved med FDC- och FMC-personalen vilketannat reste man
resulterade i kostnader för kostnadTAV. En inteextra annan som
budgeterats kostnaden för förlikning i frågan skadestånd tillvar om
personalen. Vidare belastades TAV med kostnader förextra
framtagning pensionsunderlag för personal gått till WM-av som
data och för arbete med betygsutskrifter inte gjorts FDC.som av

Vid avvecklingama FDC och FMC kunde inte behandlaav man
personalen från de två myndigheterna olika, detmen var av-
vecklingen förorsakadeFDC fördyringen.av som

redovisningenI kostnaderna för FortF-avvecklingen ingår inteav
kostnader för förberedelsearbetet under perioden augusti-oktober

och1993 inte heller kostnader för avvecklingsorganisationens

avveckling efter oktober 1994.

27 Proposition1994/9s:100
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produktionen på FortF/-for personal arbetade iKostnader som
Istället borde de hahar avvecklingsorganisationen.FORTV belastat

driftskostnad.belastat FORTV:s egen
avvecklingsorganisation InfoSek har inte haft någraFCF:s

avvecklarenKostnaden förutrustningkostnader for material, m.m.
produk-avvecklingsorganisationen. Arbete ihar delvis belastats

myndighetens driftskost-fall belastattionen har inte heller i detta

betygsskrivningar gjordesarkivering ochnader. Kostnader för som
hari tabellen. Myndighetenfinns inte redovisadeefter juni 1994

fullmakt-Kostnader förfasta kostnader.inte belastats for TAV:s en
belastade InfoSekkrigsråd, milj. kr.sinnehavare l t.o.m.somca

juni har inte redovisats.1996

från till denfullmaktsinnehavare sin tjänstVid SjvS löstes en
SjvS redovisade inte hellerkronor.oredovisade kostnaden 370 000

för den hade handmaterial och intekostnader för person somm.m.
SjvSkostnader har inte belastats ochavvecklingen. fastaTAV:som

redovisats i avvecklingsrapporten.har intevissa konsulttjänster

forkostnader cirka kronorfasta 400 000Vissa TAV:sav --
avveck-återfinns därför inte ifakturerades i efterhand ochVPV

lingsrapporten.

STAV redovisades inte. Enligtkostnader förFullständiga

for stöd- ochuppgick direkta kostnadernaavvecklingsrapporten

"psykosociala kostnader, kortaremotsvarandeutvecklingsåtgärder,

till kronorutbildningar och resor" i tabell 4.3, 28 000 person.per
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4.3 Avveckling personal inom FMVav

LEMO-utredningen ingick avtal med effektiviseringFMV förom
under treårsperiod åstadkomma besparingar på 25att procent.en

Att uppnå detta besparingsmål myndighetens juridiskautan att
struktur förändrades fördyrade omställningen. Vid personalnedskär-

ningar gällde nämligen turordningsregler uppsägningar,vid vilket

inte fallet vid total avveckling övriga studerade myndigheter.var av
För inte förlora all falletpersonal, blivit medatt yngre som

konsekvent tillämpning turordningsregler, införde FMV ettav
"beredskapskontrakt". Kontraktet innebar civil personal kundeatt
avgå med förmånlig pension beredd tjänstgöra närattom man var
FMV ansåg det nödvändigt. Vidare begränsades den externa
rekryteringen starkt, vilket resulterade i ökad intern rörlighet och

kompetensutveckling.

För uppsagda i Stockholm bildades omställningsenheten -
Antennen vilken fungerade välstrukturerad avveck-som en-
lingsorganisation. Till knöts konsulthjälp för biståAntennen deatt
uppsagda i deras försök finna alternativ på arbetsmarknaden.att nya

Antennen något överdimensionerad och kunde därför utföravar
uppdrag för kunder till priset kronor50 000 80 000externa per-
individ. Om det måttanvänds på Antennens självkostnader såsom
betyder det avvecklingkostnadFMV:s varit högre vid deatt än
övriga studerade avvecklingsorganisationema.
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Under treårsperioden gjordes följande personalminskning antal
personer:

Pensionsersâttning med

beredskapskontrakt 326

RYA 66

Uppsägningar 90

SUMMA 482

I FMV:s utvärdering Antennens arbete framhålls bl.a. följande:av
"Berörda chefer positiva anledningen haftden attvar av man
något erbjuda de uppsagda då ansåg det inte skulleatt attman
ha fungerat ha den kvar i organisationen. harDe uppsagdaatt
särskilt uppskattat den sociala gemenskapen och jobbfmneriverk-
samheten.

De fackliga organisationerna vid ansåg detFMV vara
försvarligt omställningsenheten kostat del. ansågManatt atten
den varit positiv signal till organisationen myndig-atten om
hetschefen hand sin uppsagda personal".tar om

effektEn FMV:s modell myndighetens samarbete med deattav var
lokala facken utvecklades positivt.
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avvecklingsarbetetStödresurser i5

Myndighetemas/arbetsgivarnas avvecklingsorganisationer har

fungerat och samordnare i avvecklingsarbetet. Sommotorsom
komplement till de haft tillgång till antalhar ettegna resurser
stödresurser. Arbetsgivaren och stödresursema har samverkat för att

hjälpa de genomföra sina handlingsplaner.uppsagda att
Stödresurser:
Arbetsförmedlingen, Arbetslivstjänster/Länsarbetsnämnder, Ar-
betsgivarverket f.d. Statens arbetsgivarverk, Försvarets perso-
nalnämnd Previa f.d. Statshälsan, Statens löne- ochFPN,
pensionsverk SPV, Trygghetsstiftelsen, olika konsultinsatser
m.fl.

Arbetsförmedlingens stödja avvecklingsorganisationerattresurser
har varit mycket begränsade i de fall beskrivs i avveck-som
lingsrapportema. Arbetsförmedlingen har i första hand bistått

varit arbetslösa, situation definitionsmässigtpersoner som somen
inträffat först uppsägningstidens utgång också avveck-vid när

lingsorganisationemas for individerna upphört. Eftersomansvar
övertaliga fortfarande har de inte påräknavarit anställda, kunnat

stöd från arbetsförmedlingen.

Arbetslivstjänster/Länsarbetsnämnden har och bedömtutrett
lämplighet för arbetspsykologiska be-visst arbete gjortsamt
dömningar.

.
Arbetsgivarverket bl.a. gällandehar förhandlat centrala avtalom

arbetsplikt och tidsbegränsade anställningar. Myndigheten har även
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centrala tvister medarbetsgivarparten igivit råd och företrättom
organisationerna.de fackliga

tjänster inomanmäldes alla ledigaTill personalnämndFörsvarets

inomville söka tjänsterFörsvarsanställdaförsvaret. nyasom
upphördeintresseanmälningar till FPNförsvaret kunde lämna FPN.

Försvarsmakten.uppgifternai maj då1995 övertogs av
avveck-samband medföretagshälsovård.Previa bedriver I

krisreaktioner, hållit kurserPrevia bl.a. informeratlingarna har om
avvecklamarådgivare till bl.a.i framtidsplanering och fungerat som

i TAV.

pensionsverk ochhar genomfört seminarierStatens löne- och

besvarat frågorstatliga pensionssystemetföreläsningar det samtom
och underlag.från enskilda och pensionsuträkningarTAV om

verksamhet år Trygg-Trygghetsstiftelsen började sin 1990 när

kraft. Stiftelsens uppgifthetsavtalet för statsanställda trädde i är att
omlokaliseringarförebygga följd arbetsbrist ellerarbetslöshet till av

statsanställdahjälpa arbetslösainom statsförvaltningen samt att
fungerapå arbetsmarknaden igen. Stiftelsen skallkomma inatt som

avvecklingsorganisation.komplement till arbetsgivarens I Trygg-

ochhetsstiftelsens ingår arbetsgivarerepresentanterstyrelse tretre
Arbets-Stiftelsen disponerar medelarbetstagarrepresentanter. som

organisationerna enligt avtal.givarverket och de fackliga avsatt
UTFÖR ungefärfall harTrygghetsstiftelsen arbetatI det studerat

avvecklingsorganisationerna: enskildarådgjort med desom
utbildningmöjligheter finna anställningar,uppsagda att omom nya

som pensionsersättning. Nyakan leda till anställning och om
allmänhetanställningar föredragits eftersom utbildning ihar är

Ambitionenharväsentligt dyrare och inte alltid resulterar i arbete.

denvarit få "se nyktert på tillvaron, detde uppsagda attatt att som
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enskilde individen beslutar sig för genomförbart, ochgöra äratt att
det verkligen leder någon vart". Trygghetsstiftelsens arbete har
underlättats myndigheterna inrättat särskildanär avvecklingsorgani-
sationer med handledare ansvariga för avvecklingen. Hand-som
ledarna har då fungerat länkar mellan stiftelsen och desom
avvecklade. En förutsättning för fungerande samarbete har varit att
myndigheternas kontaktpersoner med stiftelsen haft beslutsbefogen-
heter.
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6 Slutsatser i

avvecklingsrapporterna

1 Staber

Av flera skäl refereras erfarenheter från avvecklingsarbetet deav
centrala stabema relativt utförligt. De erfarenheter beskrivssom
grundas på relativt underlag 155 avvecklade personer.ett stort
Avvecklingsarbetet väl planerat och genomfört. Förutsätt-var

Åttaningarna för arbetet förhållandevis goda. månader förevar
uppsägningarna startade förberedelserna i organiserad form med en

arbetsgrupp till sig medpartssammansatt tog storsom personer
erfarenhet från avvecklingar inom försvaret. Arbetsgivama och de
fackliga organisationerna enades tillkallaatt externom en av-
vecklare ledare för avvecklingsorganisationen STAV. Försom en

utförlig beskrivning, avsnitt 3.2.mer se
Verksamhet och för de uppsagda kom igångprogram som

planerat. Handledare, lokaler, möbler och kontorsutustning för

jobbsökning fanns från Allt fungerade leveransstart. utom av
datorer, vilka behövdes för handlingsplaner, meritförteckningar,

säljbrev "Att datorerna inte fanns på plats gjorde deattm.m.
uppsagda kände sig åsidosatta och nedprioriterade sin arbetsgi-av
vare." Det också STAV:s uppfattning. Följden detta blevvar av en
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började spridapassivitetoch vissviss nedgång i aktiviteten att en
kompletteringsutbildningenskeddepositiv vändningsig. En när

utbildning isamband medmeriter iDiskussionerpåbörjades. om
komplette-behovpåvisat klarthur söker arbete hade ett avman

medkompetensganska smalFlertalet haderingsutbildning. en
språk.ekonomi ochdåliga kunskaper i data,

obehagligaskjuta påuppsagdatendens bland defannsDet atten
med söka tjänster. Detsvåra arbetetoch inte i detbeslut atttagta

naturligtuppsägningsperiodeni börjanvanligt ettär enav -
individerna. Enmellankris varieradekrisförlopp. dennaVägen ur

medsamtalenskildaåterkommandehjälp härvidlagstor var
självfortroendeträ-ochanlagstesterhandledare och konsulter samt

ningar.

långtgåendedrabbadesdock långt ifrån allaDet av mersomvar
ochsituationi sinredan från börjankrisreaktioner. Flera tagtog

hjälpstudier medyrkesinriktadeomskolning, startadepåbörjade av
praktik-ellerarbetenoch ordnadebl.a. Trygghetsstiftelsen nya

under hösten.platser redan

metoderOlikajobbsökning.medArbetet i STAV fortsatte

analyserades, blanderfarenheterprövades och annat genom
uppsagda.intervjuer med de

vi behövdefortydliggjorde"Analysen dessa ansträngaattossav
för ilyhördaindividuella,i den rent varmervarameross

"kundeså viindividerna befann sigkrisfasema de olika mötaatt
dem där de var."

framhållsreflektionererfarenheter ochsammanfattningSTAV:sI av
bl.a. följande:

personligtmedtillrättaför komma"Struktur ochär att ena o
den förstadagligkrav påsituation. Genomkaotisk närvaro

kompletteringsutbildning och dag-tiden, arbetssökningsprogram
, fler-vibedömerolikaliga rutiner inom de attgruppemas ram

för-bastrygghet i sin tillvaro. Envissrelativt ficktalet snart en
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utsättning för det svåra arbetet med itu med sin framtid.att ta
De principer i antal grundläggande frågorett tidigt fastlagtssom

ytterligare stadga detta med nödvändig flexibili-gav parat en
och improvisation undertet gång".resans

Passivitet och tröghet hade i huvudsak hade med igöraatt var
krisförloppet de uppsagda befann sig:

detta sammanhang har vi också gjort den iakttagelsen att upp-
sägningstidens längd ibland kan ha viss passiviserande effekt.en
Ett år känns långt i början och invaggade del i falsken en
känsla "det tid". Attityderatt är "Baragottav om ettsom om
riktigt bra jobb dyker söker jag det" kunde märkas hosupp
många. Självfallet påverkades de också den dystra arbets-av
marknadssituationen. Svårigheten få dessa motiveradeattvar
och inse arbetssökningsprocessenatt tid, det fögatar äratt
troligt alla lyckas få det första jobbet,att konkurrensenatt är

och mäste lärastor sigatt motgångar för såatt taman att
småningom nå framgång.

I del fall vi kortare uppsägningstidtror att skulle haen en
ökat aktiviteten hel del, år haräven behövts företten om
huvuddelen.

Problem tidigare "sopats under mattan" har krävt helsom en
del arbete ochextra Insatser och lösningar harengagemang.
naturligtvis varierat med hänsyn till problemets art, men

har varit problemet måstegemensamt hanterasatt först innan
utvecklingsåtgärder kunnat in.sättas

Ett väl genomfört personalavvecklingssarbete kräver tillgång
till många olika kunskaper och kompetenser. Att de ansvariga
avvecklama skulle besitta dessa kunskaper och kompetenser fullt

omöjlighet.är Expertmedverkanut olika konsulteren ärav
därför nödvändig för olika avgränsade områden och situationer.

I den svåra situation uppstår för och närsom var en en av
grundvalama för trygghet och existens rubbas nämligen den-ha arbete detatt ett är avgörande betydelse avvecklings-attav-
arbetet medmänsklighet. Alla skall få kännagenomsyras av att
de får komma till tals och de inte glöms bort. Det handlaratt

de skall få känna de bliratt behandlade medatt respektom i ensvår situation och stöd ifrånatt dem. Detutan att tasges ansvar
viktigt de kanär lämna sin gamla arbetsplatsatt kännautan att

sig förödmjukade och med känsla arbetsgivarenatten av
anständigtuppträtt ett sätt.
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mål. Detnå dettakunnaväsentligtalltiVi bedömer att
tidigtpåtillkomSTAVmöjligt ettvaritfrämsthar attgenom

möjliggjortvilketomstruktureringsprocessen,stadium i en
ochuppläggningpå arbetetsframtagengemensamt samsyn

fullasittSTAVuppdragsgivarnaVidaregenomförande. att gav
tillräckligabefogenheter,vittgåendemedoch stödförtroende

i övrigt.förutsättningarbraochresurser
övrigtidenförmörkarnågotinslagdetAndå finns som

onödigtdelexempel kanSombilden. nämnasrelativt ljusa en
detgällerfrämstuppsägningssamtal. Menokänsligaochbryska

situationuppsagdasdeforvisatssedanintresseringadet som
egentligtNågotarbetskollegor.ochchefertidigareövrigafrån

fall.fåtaliförmärkaskunnaendasthar ettintresseaktivt
pådet"går"hur stöttställtsfrågan närvälVisserligen har man

blivit. Försällandetså har attmycketvarandra, änmermen
helt harintresseorganisationemasfackligadetalainte somom

frånvaro.sinmedlyst
naturligtsigoch förvi det ifinner attframförtstidigareSom

avvecklingsfrågorhögreprioriterasalltidutvecklingsfrågor än
intresse.ringadettaförvånadesärskiltdärför inte övervioch är
känslorpersonligadärförsvårtmänniskorAvveckling attärav

jag"så slipperdettahandandrabraberörs. Det är taratt om
justpå detpekavill viAndå ärstörd".ochbli berörd attsjälv
ochkollegorchefer,tidigarefrånsvårtför det äratt omsorgsom

respekt-ochanständigtsigkännaskallbehövs förfack att man
såorganisatoriskt,intealltsåliggerbehandlad. Detfullt ett, om

denförkännerallai dettamoraliskt ävenvarje falli attansvar
organisa-för denviktigtocksåpersonalen. Detövertaliga är nya
framtidainförstämningenansvarstagandedå sådanttionen anger

förändringar."

FCF6.2

flestadeavvecklarnaFCF konstaterar attnedläggningenVid av
frånStödettillvaron.trygghet ivissändå kändesagts enuppsom

Arbetslivstjänster/-Previa,nuv.StatshälsanTrygghetsstiftelsen,
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Länsarbetsnämnden, Statens arbetsgivarverk/Statens löne- och pen-
sionsverk och TAV fungerade bra.

Arbetsförmedlingen i Karlstad kunde dock till början inteen
bidra med hjälp i avvecklingsarbetet. Man ansåg sig inte ha tid eller

till stöd förrän de uppsagda registrerats arbetslösa. Enresurser som
viss förbättring skedde under första halvåret 1994. Några arbetsför-
medlingar i Värmland fungerade dock bra.

Uttag vållade bekymmer. Försemester lösa sådanaav att
problem vid avvecklingar det önskvärt medär direktiv från
regeringskansliet. Nu förelåg vitt skilda, ofta mycket generösa
beslut.

Svårigheter få betyg utskrivna problematt i FCF liksomettvar
i del andra avvecklingsmyndigheter.en
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FortF6.3

tidigt iskallinformationunderstrykeravvecklareFortF:s att av-ges
uppdramedfördelarnaframhåller de attVidarevecklingsskedet.

personal,uppsagddvs. attorganisationen,den egnapersoner ur
förtroende,arbetskamraters ärsinadessaHaravvecklingen.sköta

på.avvecklingsarbetetbyggagrundbradet atten
upphört. DeverksamhetenförränintePersonal bör sägas upp

tillseparationenlokaler. ärfådärefteruppsagda bör snarast egna
ividarearbetaskalloch för deuppsagdaför defördel både som

verksamheten.
olikabl.aavvecklingensamband medproblem i noterasBland

chefers3.10avsnittförsvaret se samtuppsägningstider inom
deförtalavågaochi tidbetygskrivasvårigheter attut omatt

TAVpåtalasproblemSammadevarföruppsagda sägs avupp.
FMC.ochFDCavvecklingarnabeträffande av

betydelse:chefsskapetsocksåberörRapporten
tjänstgöringstid,med långoftaövertaliga,antalfinns"Det ett

svårig-mycketoch harkritisk ålder storauppnåtthar ensom
iFortFpåsuttit längeharanställning. Manheter att en ny

dearbetsuppgifterspeciellaså attinnehållakantjänster som
marknaden.påarbetsgivarenågonhosfinns annan

iinplaceringsinmedolustha käntenskilde kanDen
sigarbetsuppgift, käntsinförbrustit i intresseorganisationen,

År efterochblilöneutvecklingen sämre.sämremotarbetad, sett
medplaneringssamtalföljtplaneringssamtal hargått,år har

berörts.centraladechef, där mestnärmaste
fylldefullthanför sigfått klart utenskilde attHade den

förhanhadepå honom,ställtsförväntningarochde krav som
godoch imyndighetenlämnakunnafrivilligtsedanlänge

imarknadenpåanställningsökamöjlighethaftkonjunktur att
Såvälförutsättningar.hansmycket bättreverksamhet passatsom
Myn-på detta.tjänatskulle haenskildedenmyndigheten som
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befattningshavarehade kunnat rekryteradigheten somen ny
haskulleoch den enskildeproduktioneneffektivare bidragit till

iarbetsuppgiftermedutvecklasfått tillfälle positivtatt nynya
miljö.

tillräckligt civilku-chef hapåkravbordeDet attett envara
känsligadettafrågorärligt kunna hanteraochöppetatt avrage

påha tjänatenskilde skulledenSåväl myndighetenslag. som
avtalsenligbörPlaneringssamtaletöppenhet.denna vara en

fonnsak."

Övriga reflektioner6.4

ha fungeratöverlagTrygghetsstiftelsenSamarbetet med rapporteras

bra.

TAVöverenskommelseVad gäller attsemesteruttag noterarom
organisa-fackligamed deträffadesöverenskommelseden som

vidmindrevisade sigFMC äntionerna vid FDC och generösvara
försvaret.avvecklingarandra inom

har intecivilbefälhavarområdenaolikaAvvecklingen vid de

år innanCB-kansliema sadesviddokumenterats. Personalen ettupp
kännasvårtPersonalen hadeavvecklad.myndigheten skulle attvara

CB-någraPåblivit uppsagda.motivation för arbetet sedan de

arbetsför-medskedetidigtkanslier genomfördes redan i mötenett
positivt.vilket upplevdeoch Trygghetsstiftelsen,medlingen som

konstateradeoch VFRISInför avveckla VPVarbetet med att
skiftakommaskulleuppsägningstidemamyndigheterna attatt

därför förbestämde sigkraftigt myndigheterna. Manpå de olika en
på tolv månader.uppsägningstidgemensam
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Källor

avvecklingsrapporternaI finns mycket intressant läsa och helatt en
UTFÖRdel tänkvärda 0rd till sig. I det här kapitlet haratt ta

försökt förmedla del det finns läsa i alla dessaatt att atten som
UTFÖRpå komprimerat Deänrapporter, sätt.ett rapporterom mer

tagit del Följande:ärav
Rapport genomfört personalavvecklingsarbete vid stabema.över-

1994-06-30

Rapport från avvecklingen datacenter, FörsvaretsFörsvaretsav-
mediecenter, Försvarets civilförvaltning och sjukvårds-Försvarets

styrelse. 1994-09-27

Rapport avvecklingen FortF personal. 1995-01-31över av-
Rapport från avvecklingen Värnpliktsverket, Vapenfristyrelsenav-

och Fortñkationsförvaltningen. 1995-11-29
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och enkäterIntervjuer7

UTFÖR uppsagda,medfyrtiotal intervjuerhar genomfört ett
departementstjänste-förtroendevalda,avvecklare, chefer, fackliga

frånkonsulenterFörsvarsmakteninomtjänstemän samtmän,

Trygghetsstiftelsen.
UTFÖR skriftlig enkätapril-maj 1996iVidare genomförde en

uppsagda.debland urvalett av
enkätundersökningamaochintervju-redovisasdet följandeI

företrädamasfackligachefemas, depåavseendefunktionellt med
inklusiveavvecklingsprocessenirolleroch avvecklamas olika

UTFÖR:s redovisningDärefter följer 7.47.1-3.kommentarer en
enkätsvarIbland kani enkäten.frågornautgångspunkt frånmed

viceochgenomgångenfunktionellamed deredovisas i samband

undersökningarna.tvåfråga berörs i denärversa samma

Chefemas7.1 ansvar

Intervjuuttalanden1

cheferna intebesvikelseofta uttryck föruppsagdaDe över attger
f.d.sinasig om""bryddemedmänsklighet, de intevisade att
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medarbetare. Det påpekas många saknade den känsla och detatt
krävs personalansvariga. Människor nästanengagemang tarsom av

alltid uppsägningar personligt, dvs. något individuelltettsom av
tillkortakommande. "Det måste därför hederssak förvara en
arbetsgivaren bry sig, och så mycket de kan för denatt göraatt

blivit övertalig".som
En chef tycker han borde ha på och haft modatt satsat mer mer
tala med sin personal under uppsägningstiden. önskarHanatt att

han hade vågat det.göra

För kunna genomföra medarbetarsamtal utbildades alla cheferatt
vid stabema i krismedvetenhet. Chefema ställde på detta sedanupp
chefen för STAV krävt också den högsta ledningen skulle deltaatt
i denna utbildning påexempel vikten ledningenett attav-
gäming" stöder avvecklingsprocessen.

Hur och besked uppsägning lämnas chefemasnär ärom ansvar.
De flesta fick besked uppsägning både muntligt och skriftligt.om
Beskeden lämnades i allmänhet cheferna, vilkanärmasteav anses

de lämpade fönnedlama dessa känsliga besked.mestvara av
Majoriteten de besvarade enkäten dock missnöjdav som var

med det på vilket arbetsledningen informerade skulledesätt attom
bli uppsagda. I somliga fall uppsägningssamtalen ha varitanses
okänsliga eller bryska. andra fall lämnadeI de uppsagda samtalen

vetskap det egentliga skälet till de inte kommit i frågautan attom
för fortsatt anställning. insiktVag allmänt inte dugerattom man

inget konkret besked vad fattas kan hinder förutgöramen on1 som
gå vidare i försöken ordna sin förvärvssituation.att att
Enkätfråga: "Fick Du Din tidigare arbetsledning/chef vetaav

skälet till Du sades upp"att
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Tabell 7.1

Myndighet Andel svar
%"Tydligt"

FCF 89

FortF 53

SjvS 43

VPV 42

FMedia 38

VFRIS 33

FData 30

Staber/MSK 25

Genomsnitt 46

Mina arbetskam-"Vid tiden för min uppsägning jag sjukskriven.var
dricka kaffe. hörskulle till arbetet och Då,tyckte jag kommarater att

jag inteinkallad chefen meddeladeoch häpna, blev jag till attsom
mig ochjag skulle lämna ifrån ID-längre hade arbete ochnågot att

passerkort. tack. sitter fortfarande tagg."Inte Detett som en

beskedMånga fickTidpunkten för uppsägningar har betydelse. om
uppsägning inför vilket förstörde Dessutomsemestern.sommaren



och76 enkäter 1996:99Intervjuer SOU

anställningar.för börja sökaolämplig periodär att nyasommaren
tiderna för deockså matchasför uppsägningar börTidpunkten mot
tidpunkt i dethögskolor. Felpå universitet ochuppsagda söka inatt

på ochdel uppsägningstidenresultera iavseendet kan sättatt en av
vis går till spillo.

framgångsrikmellantydligt sambandUtvärderingen visar ett
begränsade personligafå arbetslösa,avveckling jämförelsevis-

systematiskoch förekomstenfå kontroverserproblem, av-
år.kompetensutveckling under tidigare

väsentlig delkompetensutvecklingför kontinuerligAnsvar är en
bitterhetuppsagda känneroch ledarskapet. Mångachefs- överav

Andrasig i sitt arbete.fått vidareutvecklade inte i tid chansatt att
de intetagit den ångrarfått intekanske hade chansen attmensom

insiktenanställda.under åren Närförsökt utveckla sig redan som
påpåbörja på utbildning,försentvaknar kan det t.ex.att envara

ålder.grund av
övertaliga harjobb innan de blevhaft utvecklandePersoner som

jämförelsevis bra. Deuppsägningssituationeni allmänhet klarat

vågaochsituationen i högre gradocksåtenderar attatt acceptera
gå vidare.

påtagitchefsfråga gäller hurviktigEn varamanannan
FDC råddeavvecklingsarbetet.förbereda Inommöjligheterna att

initiera detta arbete.förhadeoklarhet attansvarom vem som
från departemen-förväntat sig insatserMyndighetens chef tycks ha

tillövertaliga personalenhade denNär FDC lades nedtet. en
saknadesförberedelserOckså andrabörjan ingenstans vägen.att ta

negativt.upplevde mycketvilket de berörda som
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UTFÖR:s kommentarer1.2

Kritiken cheferna bygger i utsträckning på sviknamot stor
förväntningar. Alla berörda hatorde varit medvetna deattom

cheferna inte kunde påverka de övergripande beslutennärmaste om
avveckling. Däremot hålls cheferna till del ansvariga forstor
urvalet Någrauppsagda. urvalet i otillbörlig gradattav anser
styrdes de f.d. cheferna. vanliga emellertid inteDet är attav man
kritiserar cheferna för urvalet väl för brister medi relationenmen
de uppsagda kritik gäller etik och empati. finns ocksåDetsom-
berömmande uttalanden chefer på olika nivåer visatom som prov
på generositet förmågaoch hitta konstruktivaattengagemang,
lösningar.

Goda relationer mellan chefer och medarbetare torde utgöra en
stadig grund för lyckas i avvecklingsarbetet. bra relation kanEnatt
grundläggas kontinuerliga planeringssamtal i den löpandegenom
verksamheten. Många uppsagda efterlyser i efterhand sådana

planeringssamtal. hävdar de anställningstid inteDe under sinatt
fick vad de gjorde bra respektive dåligt. Vid beskedetveta attom
de inte längre önskvärda på arbetsplatsen, frågade sig oftadevar
varför de inte tidigare fått chefemas synpunkter på sina starka och

sidor.svaga
Detta negativa tillbakablickande på ofta mångåriga anställnings-

perioder det svårare uthärda uppsägningsprocessen. Engör att
lärdom försvarets strukturföråndringar bör därför attav vara
planeringssamtal skall ingå i den löpande verksamheten och att
myndigheterna skall långsiktiga utvecklingsplaner för sinaupprätta

medarbetare. lärdom chefer måste förEn är att taannan mer ansvar
medarbetarnas fort- och vidareutbildning under anställningstiden.
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myndig-avvecklingsorganisation måsteVid tillsättning av en
frågor:fundamentalaledning ställning till någrahetens ta

arbeta iinklusive de uppsagdaavvecklingsorganisationenSkall
UTFÖR:s materiallokalerlokaler eller imyndighetens separata
uppsagdaTvådet föredra.tyder på attär treattatt anseravsenare

ochgamla myndighetenfrån denbra de avskiljdesdet attvar
särskilda lokaler.samlades i

ha dettaavvecklingarbetar medSkall sompersoner som
avvecklingsperiodenkontrakteras för helaheltidsuppgift Skall de

UTFÖR:s frågan.på den första Detinget entydigtmaterial svarger
avvecklare börde fåttförefaller däremot klart att ansvar somsom

betydelse förharavvecklingsorganisationen tiden Detbli kvar i ut.
avvecklarnasorganisationen och föroch stämningen iharmonin

positivipåverkar arbetsresultatetfaktorertrygghet somegen -
riktning.

beskeduppgiften lämnahar den svåraDen att upp-omsom
förhållahan/hon skallpå vilketsägning skall ha tänkt igenom sätt

sådant beskedinförReaktionemasig den uppsagde. ettgentemot
"sköntden mellankan såskiftar starkt. Spännvidden stor somvara

kravställaspå självmord. börsabbtsår" till tankar Detmed storaett
uppsägningarsamband medpå genomför samtal idem som

såavvecklingsarbeteförberedabör åläggasMyndigheterna att
smidigarepåbörjas, destotidigare arbetettidigt möjligt. Jusom

välbra resultat. Enmöjlighet förförlöper med störreprocessen
förändringarbetetunderlättar såvälgenomförd avvecklingsprocess

framtida nyrekrytering.som
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7.2 acketsF roll

7.2.1 Intervjuuttalanden

De lokala fackliga företrädarna kritiseras i skarpa ordalag deav
uppsagda. De inte ha brytt sig sina uppsagda medlemmar,anses om
dvs. ungefär liknande kritik riktades f.d. chefer. Detmotsom
framförs också misstänksamhet de centrala fackliga organisa-mot
tionerna för ha träffat överenskommelseratt med arbetsgivarna
ovanför de anställda huvuden.

De uppsagdas förväntningar och krav på lokala fackliga
förtroendemän kan tyckas förvånande med tanke på dessaatt
kollegor själva för risk för uppsägning.utsatta Bedömningenvar
skiftar graden denna risk. Några hävdar det de för-om av att
troendevalda "såg sitt hus" och de därmed drabbades mindreattom

uppsägningar övriga medlemmar.än Andra hävdarav motsatsen,
dvs. de fackligt aktiva drabbadesatt uppsägningar i högre gradav

övriga.än

Från fackligt håll påpekas det lokala fackliga organisationeratt
alltid kommer kritiseras i sambandatt med avvecklingar. Eftersom
det lokala facket har svår roll vid avveckling personal har ien av
många fall fackligacentrala kopplats in redan pårepresentanter ett
tidigt stadium. När det lokala facket inte hade ochresurser
kompetens för infonnera diverseatt avvecklingsfrågor,om
kontaktades den centrala nivån kommit till arbetsplatsen ochutsom
höll informationsmöten.
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påexempelockså fleraUTFÖR:s finnsundersökningerFrån
goda insatsergjortinitiativpåförtroendevaldaenskilda egnasom

kollegor.sinastödjaför att
rekryteringspro-hurkontrolleraförsökteaktiv,fackligtEn som

medinsynförvägradesgick till,verksamhetendentill nyacessen
skulleintedemlistanpåstodsjälv överhantillhänvisning somatt

återanställda.bli
bidragithaorganisationernafackligalokaladesigfallI ett anser

facketlokalaavvecklingsorganisation. Detbildadesdettill att en
uppsägnings-Förlängningforframgångmedocksåkämpade av

Underavvecklade.till destödmedställdeVidaretiderna. uppman
uppskattadeoftafacklig representantgjordeuppsägningstiden en

lokaler.uppsagdasi debesök
ageradeoch vispå sätthåll berättasfackligt attFrån manannat
därmedhadeMedlemmarnauppsägningen.införkuratorersom

situation.svåridempålyssnadenågon ensom

UTFÖR:s kommentarer7.2.2

insatsergodagjortförtroendevalda uteÄven fackligaenskildaom
påberokanmassiv. Detallmäntkritiken settmyndighetema,på är

lokalapåkravochförväntningaralltförhadeanställdade storaatt
förtroendevalda.

påräknarealistisktdet att merifrågasätta är enkanMan om
avveckling.medsambandiorganisationerfackligaförrollaktiv

organisa-fackligasakarbetsgivarens attuppenbartsåAvveckling är
inteförfrånsig attdistansera avviljakantioner processen

Iavvecklingsbeslut.arbetsgivarensmedförknippasmedlemmarna
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samband med avveckling ställs de fackliga organisationerna sålunda
inför två dilemman:

För inte misstänkas spela arbetsgivarens spel och föratt att
behålla "rena händer", kan facket välja strategin distansera sigatt
från avvecklingen. Denna frånvaro insatser kan emellertidav av
medlemmarna uppfattas ointresse och ovilja stöd.attsom ge

Det andra dilemmat sammanhänger med de fackliga för-att
troendevalda själva kan bli uppsagda. Aktivt iengagemang
avvecklingsarbetet kan då tolkas försök främja detattsom egna
intresset.

7.3 Avvecklamas ansvar

1 Intervjuuttalanden

Avvecklare kan uppsagd personal knyts till avvecklings-vara som
arbetet eller avvecklare inom TAV, den särskilda myndig-som var
het inrättades inför de ;förestående avvecklingama.som

Avvecklare den första kategorin har befunnit sig i medav en
avseende på etik och empati svår situation. De själva "medvar
på båten" på lokala fackliga företrädare. Någonsättsamma som
kritik dem har dock inte framkommit beröm.mot snarare-

Försvarsdepartementets avvecklingsorganisation TAV enligtvar
mångas mening bra modell för driva TAVatten processen. anses
ha haft goda för sitt arbete. Dock finns viss kritik motresurser
TAV för ibland ha varit alltför regelfixerad.att
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avvecklingsorganisationavvecklareMånga separatattanser en
och för demavvecklasbåde för demnödvändighelt somär som

bildas. Desådanorganisation,iarbetar vidare somom ennyen
vadinformationbehovallmänhethar iinte somsägs omavupp

övertaliga.blirarbetskamraterdehänder som
hosegenskapenviktigastedenPersonligt anses varaengagemang
tillställabereddmåstei frågaavvecklare. Personen att uppvara

integritet,framhållsegenskaperAndra ärhundra procent. som
arbetemedmänniska i hennesbiståoch ärlighet. Atttydlighet en
ställavågasak ochpågå raktmodframtid krävermed sin attatt

fördeldetuppsagde. Somliga ärkrav på den att omenmenar
underlättasvilketavvecklade,desig medidentifieraavvecklare kan
avvecklareövertaliga. Andraavvecklamaockså attäratt menarav

stödförkrävstrygghetsaknar densituationen atti den gesom
försvinnaavvecklarekan dessaDessutomövertaliga arbetskamrater.

vilketavvecklingsarbete,pågåendeundertjänstererbjudsde nyaom
Enavvecklingsprocessen.ikontinuitetennackdel förtillär

bekantmyndigheten,iorienteradavvecklingsansvarig bör varavara
dessaväl. Utanmänniskornakännaochorganisationskulturenmed

sina idéer.förfår gehörhan/hon interiskenförutsättningar finns att
intervjueribeskrivsstabemaavvecklingenChefen för somav

medrikligtavvecklare...ochledare"en mycket bra engagemang...
samtidigtövertaliga,på deförmågan lyssnahade att men var

dedemintetvekadedem. Han atttydlig sägamycket attmot
fart".måste sätta

drabbasvilkaförutsemåste kunnaAvvecklare somgrupper
istödochhjälpdärför behöveravveckling ochhårdast somav
iavvecklingsarbete liggeri bra"Kraftenutsträckning.särskild ett

andra".litede änfånga äratt svagaresompersonerupp
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Några utomstående stödresurser myndigheterna bordeattanser
tillvara avvecklamas erfarenheter bättreta vad idag,än görssom

bilda nätverk. En samordningt.ex. kompetensen bordeattgenom av
kunna bidra till framgångsrik avveckling i framtiden. Idénmer om
nätverk stöds också flera avvecklare. Fram 1994 drevt.o.m.av
Arbetsgivarverket nätverk därefter "upphört, samband medett som
avvecklingarna inom försvaret har TAV fungerat nätverk,ettsom
dock inte vid avvecklingama CB-kansliema och stabema. Någraav
avvecklare har själva tagit kontakt med andra avvecklare för att
låna idéer och utbyta erfarenheter. Erfarenhetsutbytet hade stor
betydelse för framgången i avvecklingsarbetet.

Försvaret lovordas för sina materiella och personella avveck-
lingsresurser. "Det finns bra människor inom försvaret ärsom
mycket lämpade jobba med avvecklingsfrågor". Dessa erfaren-att
heter ha utvecklats arbetet i försvaret allmäntatt äranses settp.g.a.
projektorganiserat och det i försvaret finns mångårigatt vana av
omorganisation.

UTFÖR:s7.3.2 kommentarer

Utan det har framgått särskilt mycket i intervjuema,att kan man
de haft något slags för avvecklingsarbetetanta haratt som ansvar

burit börda. påpekasDet i vissa fall personalen förväntattung atten
sig avvecklama skulle solidariska med personalenatt vara snarare

med myndigheten,än denna förväntan svikits. Förattmen av-
påfrestande.vecklama själva mellansituationenvar



1996:99SOUoch enkäter84 Intervjuer

Enkätsvar7.4

tilloch halvövertaliga idag ettdegällde hur treEnkätfrågoma ett
be-uppsägning,förformernapåuppsägningamaefterår ser

uppsägnings-underoch stödinsatsemauppsagdahandlingen deav
arbetsgivarevadocksåsvarande ombadstiden. De staten somange

uppsagdförmöjligheternaför ökaändra påskulle kunna att
arbetslivet.ikomma igenpersonal att

tabell 7.2.framgårenkätenSvarsfrekvensen for av

Tabell 7.2

AntalSvarsfrekvensMyndighet svar
%

873FMedia

2566FCF

3464FortF

1063SjvS

3362FData

1752VPV

350VFRIS

2349Staber/MSK

myndig-från flertaleturvaletingick iunder 60 årAlla uppsagda
fickuppsagdaoch FoitFzsstabemas% frånmedan endast 40heter,

enkäten.
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Yrkesfördelning bland besvarat enkäten:de som
% sekreterare, eller service41 assistent annan
% handläggare, tekniker, projektledare46 etc.
% chef13

Utbildningsbakgrunden bland de besvarat enkäten:som
19 % folkskola, grundskola

% folkhögskola5

36 % gymnasieutbildning

%40 postgymnasial utbildning

Uppsägning med hänsynstagande7.4.1 stort

Enligt medriksdagens beslut skulle uppsägningar i samband

försvarets omstrukturering ske med hänsynstagande till destort
övertaliga. Ungefär fyra. tio omstruktureringamaattav anser
genomfördes nej påmed hänsynstagande, medan övrigastort svarar
denna enkätfråga. Svaren har inte viktats, vilket innebär stabemaatt
och FortF underrepresenterade. Bedömningen iär är stort sett
oberoende arbetssituation idag.de uppsagdas De 30 procent somav

arbetslösa har endast marginellt andel Nej-svar.idag Denär större

skillnaden i bedömningen går mellan de olika myndigheterna.stora
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Tabell 7.3

Skedde hänsynstagandeavvecklingen med stort

Myndighet Andel Ja-svar
%

FCF 76

FMedia 67

FortF 49

Staber/MSK 35

VFRIS 33

VPV 29

SjvS 25

FData 7

Genom snitt 39

uppsagda idag deras bedömning hänsynstagandetDe attanser av
har ändrats mycket förändring skett ilite tiden. Denöver som
bedömningen går i positiv riktning.

liksom iFCF den myndighet får högsta betyget i dettaär som
kanflera andra avseenden. höga för FMC och FortFDe poängen

många fickbero på hög genomsnittsålder bland de uppsagda, varav



SOU Intervjuer och enkäter1996:99 87

någon form pensionslösning. Enkäten har inte tillställts uppsagdaav
år eftersom60 deras avvecklingssituation så speciell.över är

Att FDC får det i särklass omdömet beror på omständig-sämsta
heter kommenterats tidigare i denna dåliga förbe-rapport:som
redelser, information ingav falska förhoppningar, otydligsom
ansvarsfördelning.

Från de svarsalternativen: "Förstår inte hur kan uttalaöppna man
sig i riksdagen "att genomföra med hänsynstagande". Attstortom
bli sparkad från arbetsplats efter år och räkna20 mednära atten

ska tycka "stort hänsynstagande" har skett ochatt attman man
skall glad väl lite fel."nästan ärvara

7.4.2 Information

Korrekt information framhålls alla sysslar med omstruk-av som
turering och avveckling villkor för bra resultat. Informationettsom

inte bara fråga tillhandahålla sakuppgifter ocksåär att utanen om
upprätthålla arbetsgivarens trovärdighet. När den anställdesattom

tillvaro i gungning arbetgivarens trovärdighet avgörandeär är av
betydelse.

En chef framhåller "infonnation det viktigaste iäratt av-
vecklingsarbetet. Informationen skall alltid korrekt och skallvara

till alla. Det viktigt endast informera sådantär att ärges om som
beslutat". Information det på diskussionsstadiet skaparärom som
bara rykten.
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Tabell 7.4

informeradearbetsgivarenEnkätfråga: "Hur Du attatt omanser
FÖFA- pliktutred-respektiveLEMO-,övertaliga dåkunde blivissa

förslag"ningarna lade sina

AndelMyndighet Bra-svar

%

90FCF

88SjvS

67VPV

65Staber/MSK

63FMedia

61FortF

33VFRIS

17FData

58Genom snitt

ochFCFkanmyndigheternamellansvarsproñlengällerdetNär
FCF:savseende. Vidspecielltsin ända iistabema läggas ettvar

verksamhetenhuvuddelentydligt hurmycketdetavveckling avvar
Vidhuvudmän.efterträdandepåskulle fördelaspersonaloch berörd

konkurrensinslag ettdet däremotstabema stortett omavvar
antal tjänster.minskat
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Avvecklingsorganisation7.4.3

myndighetenstillflyttade Duuppsägning,"Efter DinEnkätfråga:

TAV"tillavvecklingsorganisation ellersärskilda

Tabell 7.5

Fördelning %

51direktJa,

24Ja, senare

25inte allsNej,

medmyndigheternamellanrelativt jämnaProportionema är
avvecklingsor-särskildsaknadesSjvS där detundantag enav

ganisaticn.
hadeavvecklingsorganisationtillöverfördesde inteAv ensom

Iuppsägningstiden.underarbetenågon formdrygt hälften av
hadetidsbegränsade ochanställningarfall derasflertalet var

gällderespektiveverksamhetenöverflyttademed densamband

arbete.praktiktjänstgöring eller nytt
avvecklingsorgani-tillöverfördesintetvåBara de 30 ensomav

"ejuppsägningstiden. Avundersation hade studerat gruppen
förjämfört med 29arbetslösaöverförda" idag 18 procentär procent
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samtliga övertaliga. kan förklaras relativt många iDet attav
gick till avvecklingsorganisationen tidigt hade nyttgruppen som

arbete på gång.

Enkätfråga: "Om Du i avvecklingsorganisationen, hur detvarvar
stöd fick från avvecklingsorganisationen"Du

Tabell 7.6

Typ stöd Andelav svar
"Bra" %

för samtal 71

för handlings- 68

plan

handledares 67

tillgänglihet

för utbildning 64

för jobbsök- 55

ning

visar iBedömningama går isär mellan myndigheterna stort settmen
får betyget medanprofil; stöd för jobbsökning lägstasamma

Vidare detillgänglighet och stöd för samtal får högre betyg. ger
FDC genomgående på alla punkter.uppsagda från lägre betyg
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några påtalas arbetsgivarnasI avvecklingsrapporter de tidigare

likgiltighet bekräftasför avvecklingsorganisationema. Det av
enkätsvaren. Omkring den tidigare arbetsgiva-70 procent attanser

inte inte i avvecklingsorganisa-stöd till, och engagerade sigren gav
tionen. FCF avviker på den punkten: 70även närmare procent anser

arbetsgivaren stöd. Bland FDC:s uppsagda bara sjuatt gav anser
arbetsgivaren stödde avvecklingsorganisationen.procent att

Frågan till intestöd och ställdes demävenom engagemang som
i högre gradavvecklingsorganisationen. Det visar sig dessa iattvar

arbetsgivaren dem stöd.attanser gav
uppsagda bedömde också stödresursema. Enkätfråga: "HurDe

bedömer det stöd givits de uppsagda"Du som

Tabell 7.7

Stödjande aktör "Bra" %Andel svar

Trygghetsstiftelsen 83

Avvecklingsorganisation 75

Arbetskamrater 63

Företagshälsovården 53

Tidigare arbetsgivare 35

Facket 24
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ombudarbetsgivarensavvecklingsorganisationenTrots att var
och FMCi två fall FCFde uppsagda det baragentemot somvar --
stöden.blanddessa organisationer rankas ettsom nummer

fackligagäller inte delåga betyget för facket stödresursDet som
hälften"bra"organisationerna vid SjvS fick betyget änmeravsom

sannolikttill facket färgasde uppsagda. Inställningen attavav
turordningsreglemaansåg för svekmånga uppsagda sig närutsatta

handlarfrågornaspel. Många kommentarer i de öppnasattes omur
avtal spel.att sattestaten ur

idagSituationen7.4.4

blinaturligtvis varitför avvecklade harDet problemet destörsta att
gälldearbetsmarknaden.arbetslösa svår situation på Deti en

stått tilldessasärskilt de äldre bland de uppsagda. En av som
år efter uppsägningenarbetsmarknadens förfogande under tre ger

harMånga äldrebitterhet arbetsgivaren.uttryck for och motsorg
oftahareller mindre hopplös. Debeskrivit sin situation som mer

utbildning.skaffa sigockså det meningslöstupplevt att nysom
arbetslöshet.mindre EttEkonomin kan skadas eller avmer

konsekvenser blevvilken ekonomiskaexempel förär en person
köpt husuppsägningen hadeallvarliga eftersom han kort tid fore

framöver.bundit for lån for lång tidoch därvid sig stora
långvarig arbetslös-ekonomiska aspekter kanOckså bortsett från

kontakter ochBehoven socialahet innebära svåra påfrestningar. av
och imänniskortillgodoses för mångasysselsättning genom

det socialaarbetslöshet drabbaryrkeslivet. Problemet med ävenatt
eller avvecklaren.arbetsgivarenlivet kan dock knappast åtgärdas av
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iinformation lämnaspålitligviktenunderstrykerdetMen attav
period.undertillgängligtoch stöd finnsgod tid att en

situationenaktuellaenkätfrågan dendem besvaratAv omsom
andelVarför dennaarbetslösa.fortfarandetio idagär tre av

särskiltstuderastvå år bordeså hög efterfortfarande ettär som
utredning.for dennavarithar dock inteDet ämnettema.

Tabell 7.8

myndighet:arbetslösaAndelen per

Myndighet Andel arbets-

%lösa

7VPV

13SjvS

15Staber/M SK

23FCF

35FortF

38FMedia

40Fdata

29Genomsnitt
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förväntatEtt samband mellan högt betyg för arbetsgivarens insatser

lågoch andel arbetslösa bekräftas inte. De uppsagda från FCF har

positiv bedömning avvecklingsarbetet andeltrots störreav en
arbetslösa stabema, fått betyg med avseende påän sämresom

Åarbetsgivarens insatser. andra sidan går FDC:s höga andel

arbetslösa hand i hand med den negativa bedömningenmest av
avvecklingen.

Situationen för de 71 idag inte arbetslösa:ärprocent som
% fast28 anställning,

%17 visstidsanställning,

%16 pension,

%5 utbildning.

När det gäller pension, utbildning, ALU och företag äreget
uppgifterna osäkra. Många de företagatt startat egetsom uppger
har pensionslösning i botten.en

Vid jämförelse mellan arbetssituationen före och efter upp-
sägningen hälften dem har fast anställning elleranser av som
visstidsanställning de fått det bättre. De gymnasieutbildade haratt
i utsträckning förbättrat sin situation de medstörre än postgym-
nasial utbildning och folkhögskola. mångaMen fåttsom nya
anställningar deras situation har försämrats.attanser

7.4.5 Vad kunde arbetsgivaren gjort bättre

Två frågor givna svarsalternativ ställdes tillöppna demutan som
idag saknar arbete respektive till de har arbete.som
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Fråga till de arbetslösa: "Om Du tillbaka på Ditt tidigareser
arbete finns det något Din tidigare arbetsgivare kunde ha gjort på-

skulle ha underlättatsätt, förannat dig få arbete såIatt nyttsom
fall vad"

Fråga till dem har arbete: "Vad under Din tidigaresom an-
ställning har betytt för just har fåttDu arbete"mest att

De har arbete anför generellt deras samlade erfarenheterattsom
hade betydelse för få arbete.störst Ordet "kontakter" före-att
kommer ofta i De tycks före uppsägningen ha haft tjänstersvaren.
med rika möjligheter till samarbete och kontakter.

De arbetslösa cheferna borde ha utnyttjat sina kontakterattanser
med andra myndigheter för förmedla vakanta arbeten och deatt att
borde ha gjort marknadsföring de uppsagdamer gemensam av
platsannonsering m.m. Många arbetsgivare borde haattanser

på utbildning de anställda såsatsat det stod klartmer snart attav
det skulle bli övertalighet. Några längre tillbaka och efterlyserser

ledning från sina chefer: "De kunde ha informerat mig vad jagmer
hade för brister för inte ingå i den organisationen".att nya

Svaren under den avslutande frågan "Allmänna synpunkter"
domineras känslor i samband med uppsägningen. Mångaav anser

de fördes bakom ljuset eller blev sviknaatt arbetsledningen. "Attav
inte fick besked cheferna det bittraste".rent ut ärman av nog

Uppfattningen reglerna på arbetsmarknaden åsidosattes gälldeatt
i synnerhet bolagiseringama: "Säljare och köpare utmanövrerade de
fackliga organisationerna. Cirka vecka före övertagandet fick jagen

min chef jag inte fick kvar. Ingen motivering,veta attav vara mer
de endastän visstatt antal Fömedrad fickövertog ett personer.

packa sina saker och lämna sitt tjänsterum och arbetsplats,man
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någraanställdabara varitinför arbetskamraterbland annat som
månader."

t
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avvecklingsarbetetiNyckelfrågor8

väljakanperspektiv. ManUtvärdering fråga över-ettär en om
gripande perspektiv:

Är övertalig-problem medmetod för lösaavveckling bra atten-
het

personalenhalvaövertaligapåverkas urvaletHur attavav-
uppofficerare med fullmakt inte kan sägas

verksamhetsperspektiv:väljaMan kan ett
välsköttavvecklingsprocessenVar

instansemarollfördelningen mellanFungerade

tidigareerfarenheter frånunderhandFörbättrades avprocessen-
avvecklingaroch pågående

användasväldokumenterad den kanVar så att somprocessen
framtidenfor avvecklingar iunderlag

understruktureringangåendearsutskottets rekommendationFörsv om
perspek-tredjefokuserar påhänsynstagande till personalen ettstort

enkätundersökningarochintervju-tiv: personalperspektivet. Att
UTFÖR:s utvärderingförmed de lagts till grunduppsagda är ett

i dennapersonalperspektivet domineraruttryck för rapport.att
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8.1 Fullmakter

Hälften fullmakt ochförsvarets personal officerare medärav
vilkadärmed i praktiken oavsättliga. påverkade valetDet av som

skulle få och skulle vid omstruk-vilka sägasstanna uppsom
tureringen. fullmaktsin-I det följande diskuteras i vilka avseenden

stitutet kan ha inverkat på urvalet. går däremot inteDet avgöraatt
faktor ellerdenna resulterade i "fel" blev uppsagdaattom personer

andra urvalskriterier på tjänst" har återverkat"rätt rättänom person
negativt på den fortsatta verksamheten.

sönderfaller tradition i två mycket tydliga kategori-Försvaret av
militärer reservofficerare och civilanställda.nämligen inklusiveer,

bedömning vilkaI samband med LEMO-reformen gjordes en av
tjänster och sålunda måstekrävde militär kompetenssom som

kundeinnehas officerare respektive vilka tjänster upp-somav
bedömning gjordesrätthållas såväl militär personal.civil Enav som

militärcirka hälften inom högkvarteret krävdetjänsternaatt av
många civilanställ-kompetens. för hurDärmed gränsövresattes en

svårtda kunde den organisationen. Detberedas plats i ärsom nya
tak eller högt,uttala sig dettasärskilt underlag är snävtatt utan om

organisationkan fönnoda militärt domineradattmen man en
på befattningama.tenderar framhäva de militära kravenatt

avvecklingama påverkades vidare detPersonalurvalet vid attav
fanns yrkesofficerare i åldersintervallet 40-60betydande antalett

krigsbefattningarls. dessa äldreår saknade Förekomsten avsom

28 PM från personalnämnd1992-05-22Försvarets
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oavsättliga officerare ökade konkurrensen administrativaom
tjänster, vilka också lämpliga för de civilanställda.var

Fullmaktsinstitutet både ökar och minskar den militära persona-
lens flexibilitet vid omorganisation. Många officerare har grundbe-

fattningar på andra håll inom försvaret, vilka de kan återvända till

vid neddragningar. Denna flexibilitet underlättar omorganisationer.
Å andra sidan minskar fullmaktsinstitutet flexibiliteten falli de

officerare inte kan förflyttas personliga förhållanden eller ip.g.a.
brist på lämplig grundtjänst vilket de omfattande omorganisationer-

i LEMO-refomiens kölvatten i vissa fall exempel på.na gav
Ett speciellt problem med anknytning till fullmaktema gällde

RYA-förmåner se 3.11 skulle stimulera officerare avgåattsom
frivilligt. Ansökan RYA-pension skulle lämnas före utgångenom

1993, dvs. några månader före flertalet LEMO-betingadeav mars
uppsägningar. officerareDe övervägde begära avgångattsom
kunde då inte överblicka vad skulle hända med tjänsterna.som

Sammanfattningsvis: fullmaktsinstitutet bidrar till officerareatt
prioriteras på den civila personalens bekostnad vid omorganisa-

UTFÖRtioner och väsentlig förklaring till varför såvittvar en -
kunnat finna endast civilanställda sades till följd LEMO-upp av-
refoimen. Det finns anledning inför framtida avvecklingaratt

urvalet personal kanöverväga mindre beroendegörasom av av
fullmaktsinstitutet.



avvecklingsarbetet100 Nyckelfrågor SOU 1996:99i

samband medInformation i8.2

bolagisering

LEMO-utredningen DC-verksamhetenFägareantog att en avny
Statsrådetvid FDC anställning.erbjuda all personalborde kunna

instämde fråganmarkeradei denna förmodan att om an-men
cirka 20Utfallet blevställningsttygghet inte utklarad.ännu attvar

FDC-personalen blev övertalig.procent av
ochLEMO-utredningenbolagiseringen FMC gjordeInför av

Försvarsutskottetuttalanden.regeringen liknande bedömningar och

i FDC-fallet:personalperspektivet tydligaredäremot markerade än

avtal ellerde anställda"En utgångspunkt bör att genomvara
fallOckså i dettaanställning den ägaren."garantier erbjuds av nye

övertaliga.blev cirka 20 procent
i vissf.d. FDC/FMC-anställdaintervjuer framgår deAv att

påförhoppningsfullastatsmaktemas relativtutsträckning tog syn
anställning hoserbjudasför skullepersonalfrågan till intäkt att man

dessaså mycketde Därför blev besvikelsen större närägarna.nya
citat frånframgårförväntningar infriades, någotinte ettavsom

enkätundersökningen:

mycket dåligtskedde på"Avvecklingen FData sätt.ettav
framtida ödeovisshet sitti fullständigPersonalen svävade om
presenteradeFDatafram till det ögonblick då den ägarennye av

ägde desigsig. efter den30 minuter ägaren presenteratatt nye
medsyftetfickförsta intervjuerna personalen vetautan attrum,

genomförda,efter alla intervjuerintervjuerna. Senare, att var

29Prop. 1992-09-28
3° 1992/9373
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fick vi alla anställda inte skulle beredas plats i denveta att nya
organisationen och intervjuerna varit anställnings-att att se som
intervjuer"

Facket hade däremot realistiska förväntningar. Redan innanmer
LEMO:s skrivelse sänds till regeringen SACO-Sexempelvisyttrar
1992-09-18 i sitt remissyttrande till LEMO-utredningen krav på

avvecklingsorganisation skall bildas först i juli fick1993att en
TAV i uppdrag ha hand avvecklingen.att om

Förklaringen till de optimistiska formuleringama att ut-
redningen, regeringen betraktade kravet på vidareanställ-ävenmen
ning personalen förhandlingsbud. Genom framhållaett attav som
det så starkt möjligt ville på denutöva ägarensom man press nye

visa för riksdagen bolagiseringen inte skulle leda tillävensamt att
övertalighetsproblem.stora

Detta problem inte något unikt för dessa bolagiseringar. Dettaär
blev uppenbart i samband med beslutet Byggnadsstyrelsent.ex. om

UTFÖR1992. Detta har kritiserats de avvecklareettav par av
intervjuat:

"Menar "avveckling" skall inte "ombildning",sägaman man
vilket fallet Byggnadsstyrelsen skulle läggas ned. Inärvar
propositionen föregick nedläggningsbeslutet talades attsom om
"viss övertalighet" skulle kunna uppstå. Det blev så småningom
647 inte kunde beredas anställning myndig-närpersoner som

ned".3heten lades

Men detta minskar inte betydelsen åtminstone iattav man,
propositionstexter, undviker skapa ogrundade förväntningar. Attatt
olika målgrupper, den riksdagen och de anställda,ägaren,nye
tolkar uttalanden detta slag på olika och detta kansätt attav
förorsaka problem borde ha uppmärksammats, t.ex. attgenom man

MSahlén-Rehnfeldt:Utveckladaweckling statlig verksamhet,1995av
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bud iuttalade målentydligare borde ha markerat deännu att var en
pågående förhandling.

meddebeslutsfattarna måste beakta riskenSlutsatsen är attatt
centralaFörväntningar i densina uttalanden kan skapa ogrundade

Eftersom olika målgrupperfrågan anställningstrygghet. perso-om -
påslagtolkar uttalanden dettanal, riksdagen, m.fl.ägare, avnya -

sammanhang.tydlighet i dessaolika krävs detsätt extra

förändringstidens längdAllmänt8.3 om

beslutstider föreerfarenhetsm ässigt önskvärt med kortaDet är even-
påpåfrestningarnaökartuella uppsägningar eftersom motsatsen

verksam-skapar risk förpersonalen lever i osäkerhet och attsom
och andra problem.produktionsstömingarheten skall drabbas av

Sahlén-Rehnfeldt ochregeringsdirektivmellanberäknar tiden en
månader.organisations till nonnalt 28startny

fick direktivLEMO-utredningen sinaRäknat från juni 1991 då

månader.falldröjde maximalt i FortF:s 28uppsägningarna

månader.för Pliktverket uppgick tillMotsvarande tid 41

påberoendeovanligt långdragenNedläggningen FortF blevav
FÖFA-ut-tillöverfördes från LEMO-vissa principfrågoratt

LEMO-förredningen. Vid övriga förändringar inom ramen
ytterligareDärtill komreformen dröjde uppsägningar månader.24

bildades.cirka tolv månader innan de myndigheternanya

32SahIén-Rehnfeldt: avveckling statligverksamhet,1995Utvecklad av
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Det kan råda delade meningar vad kort och lång tidärom som
i detta sammanhang. Det relativt ovanligt såär strukturför-att stora
ändringar LEMO-reformen innebar kan utföras inom år frånsom tre
direktiv till genomförande. Sahlén/Rehnfeldt tiden frånattanser
direktiv till uppsägning bör förkortas till 18 månader. Det utred-är
ningsfasema bör förkortas statsmaktemas behand-änsom snarare
ling. Större reformer bör tillåtas längre tid i de inledande utred-ta
nings- och politiska beredningsfasema.

bakgrundMot ovanstående tidsutdräkten i de studeradeav var
avvecklingarna ovanligt kort, särskilt i beaktande omfattningenav

den totala omstruktureringen. Undantagen tidsutdräkten iärav
pliktrefonnen och forsvarsfastighetsreformen, dock inte desom av
inblandade verkar ha upplevts särskilt utdragna.som

8.4 Avvecklingsprocessemas metodik

Det allmänna intrycket avvecklingarna genomförtsär effektivtatt
och med hänsynstagande till den uppsagda personalen. Ett särskilt
värdefullt inslag TAV, innovation och särlösning vad gällervar en
förändringsarbete i statsförvaltningen. Det dock inte säkertär att en
TAV-lösning alltid eftersom den tenderarär lyftaattgynnsam, av

från den ordinarie ledningen.ansvaret
I brist på jämförbar statistik det oklart avvecklingskost-är om

nadema i försvaret blev högre eller lägre vid andra avvecklingar.än
Villkoren för den uppsagda personalen jämförelsevis generösavar
i ekonomiskt hänseende och med avseende på uppsägningstiden.

Förlängningen uppsägningstiden till tolv månader enligtav var
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lösning. avseendet kandetGenerositeten idyrStatskontoret en
allmäntRYA-avtaletsintryckmyndigheternapåbero togatt av

sammanhangetkan ipersonal. Detför militärförmånliga villkor

Arbetsgivarverketsenligttrygghetssystemetdet statliganoteras att
trygghetssyste-generelladeförmånliga"detbedömning är mest av

arbetsmarknaden".den svenskapåmen
dockavvecklingsprinciperfrån goda attEtt avsteg upp-var

föregjordesfallenstuderadehälften desägningama i straxav
föregåendepåpekats i detmissförhållande harDettasemestrar-na.

se 7.1.1.
gälleravsnitt itidigareolikaframgåttSom rapportenav

UTFöRzs avvecklingsprocessemabedömningpositivaallmänt av
för delokalfråganintelöstesFDC. Bl.a.avvecklingeninte av

sittchef insåg intemyndighetenstillfredsställandepåuppsagda sätt,
mellandiskrepansoch detavvecklingenför storvaransvar

från denanställningserbjudandenfaktiskaförväntade och nya

ägaren.

utvärderingenSammanfattning8.5 av

personaluppsagdtillhänsynstagandepåFörsvarsutskottets krav-
avvecklingsorganisatio-struktureradeomhändertagande i väloch

sektorerstatligajämfört med övrigasåvälhar uppfyllts, somner
övrigt.arbetsmarknaden i

33 l995:l7fömuñ, StatskontoretAweckla med
34 19954043till StatskontoretSkrivelse



SOU Nyckelfrågor1996:99 awecklingsarbetet 105i

P.g.a. fullmaktsinstitutet det osäkert "rätt"är om personer-
avvecklades.

LEMO-utredningen och propositionema bolagiseringamaom av-
FDC och FMC skapade orealistiska förhoppningar fortsattom
anställning.

Tidsutdräkten från utredning till uppsägning generellt settvar-
kort, dock inte i fråga pliktreformen och FortF:s avveckling.om
Avvecklingen FDC har genomförts på mindre tillfredsstäl-ettav-
lande sätt.

De negativa erfarenheterna från avvecklingen FDC togsav-
tillvara i de efterföljande avvecklingama, dvs. lärde sigman
under processen.
Inrättandet TotalförsvaretsTAV, avvecklingsmyndighet,av var-
i detta fall innovativ och lyckosam särlösning for försvaret.en
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9 Slutsatser inför framtiden

9.1 Information strukturförändringarom

Vid omstrukturering myndighet det olämpligt utlovaärav en att
fortsatt anställning i den Övertagande organisationen det inteom
med säkerhet går så kommer bli fallet.sägaatt Enligtatt EU-att
direktiv gäller fortsättningsvis företag eller myndigheternäratt tar

verksamhetöver så skall arbetstagaren omfattas anställnings-en av
avtalen på överlåtelsedagen. All tidigare anställd personal med
"vidhängande" anställningsavtal följer sålunda med verksamheten
i den regi.ägarensnya

Min slutsats vid omstruktureringarär myndigheteratt skallav
informationen till personalen och andra berörda framförallt vara
tydlig.

9.2 Ansvar för uppsagda

När försäljningen FDC:s verksamhet genomförd och denav var nye
tillträdde,ägaren fanns ingen fungerande avvecklingsorganisation

35 EU-direktiv 77/137/1350
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hemför-tillfälligtuppsagda blevavvecklingar. Devid andrasåsom
dåtidpunkt,dennavidordnade. Detintedå lokalerlovade, varvar

organiseradbehovetvilsna,kände siguppsagdade mest enavsom
särskiltbehövtshadeochsärskiltavvecklingsverksamhet stortvar

väl.
avveckling börförorganisationochMin slutsats är att ansvar

departementetochmöjligttidigastbekantgöras attfastställas och
verket.iuppsägningarinnan sättsi god tidavvecklarebör utse en

Avvecklingskompetens9.3

avvecklingsorganisatio-haftmyndigheternafall harflestadeI egna
bättremåhändatillsynsfunktion. Etthaftharvarvid TAV enner,

avvecklingsmyndighetertillfälliga är expert-sådanaalternativ till
denIdepartementet.tillknutenkompetens är permanentsom

spelathafalli mångadockTAVråddesituation ensynessom
avvecklingsarbetet. Detlyckadejämförelsevisroll för detavgörande

skapatharpersonalavvecklingpåomfattande arbetet enav
erfarenhet.betydande

börerfarenheterochkunskaperdessaMin slutsats är att
Försvarsdepartementetochdokumentationsäkerställas attgenom

avvecklingsarbete.frågorpåanskaffabör experter om
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9.4 Beredskap inför avvecklingar

Utvärderingen har visat personalgrupper med bristande elleratt
smal kompetens råkat illa i samband med avvecklingama.mest ut
Eftersatt kompetensutveckling vad gäller civila personalgrupper har
försvårat deras övergång till arbetsuppgifter.nya

För underlätta omställning i samband med uppsägning krävsatt

kontinuerlig utveckling personalen. viktigtDet arbetsgivareär attav
och arbetstagare förstår värdet utveckling och medvetnaärav om
faran längre tids arbete med alltför uppgifter. Personalensnävaav
måste möjlighet utveckla kompetens står sig iattges en som
konkurrensen på arbetsmarknaden så personalen attraktiv föräratt
andra arbetsgivare utanför myndigheten. Det viktigt deär att
anställda medvetandegörs sin kompetens, de anställda iattom
dialog med sina chefer realistisk uppfattning sin förmågages en om
och de kan beskriva sin kompetens bl.a. vidatt anställnings-
intervjuer.

Min slutsats myndigheterna, med anledning ökade kravär att av
på flexibilitet, skall initiera och möjlighet till fortlöpandege
utbildning och utveckling för personalen vid eventuellatt av-
veckling skall kunna konkurrera på arbetsmarknaden.

9.5 Uppsägning civil personalav

Det enbart civilanställda sades vid avvecklingenvar som upp av
försvarets myndigheter. minskaFör antalet anställda militäreratt
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frivilligskett påfullm aktstjänstofficerare medhar uppsägningar av
RYA-avtalet.tillämpninggrund och med av

UTFÖR:senligtkan detomorganisationer inom försvaretVid

vidpersonalprioritera militärintervjuer finnas tendens atten
på grunddetta inteochicke-militära tjänstertillsättning vissaav -

justför beredasärskilt falli varjepersonlig kompetens attutanav
fullmaktermedsysselsättning. Systemetkategorinden militära

förfång förkompetensförsämringar tilldärmed risk förskapar

på längre sikt.verksamheten

och deiakttagelserutredningensMin slutsats av nyaav
överlåtelsedirektiv,främst EU:sregelverk gäller, är attsom nu

detförsvaret börturordning också inomskicklighet alternativt vara
övertaliga.kriteriet vid urvalstyrande av

UTFÖR:s utvärderamedarbetegenomgående slutsatsEn attav
avvecklings-följd LEMO-reformenavvecklingama till är attav

tillvaratagandemedbedrivas lärandearbete bör avprocesssom en
faser i detoch från tidigarefrån tidigare avvecklingarerfarenheter

utvärderingochKontinuerlig uppföljningpågående arbetet. är

avveckling.i samband medsålunda viktav
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UTFÖR:s och arbeteuppdragAllmänt om

chefenbemyndigade regeringenden januari 1995Genom beslut 12

tillkallaThage G Peterson,för Försvarsdepartementet, att en
utvärderingochuppföljninggenomförasärskild utredare för att en

inomstrukturforändringar Försvars-genomförande och pågåendeav
verksamhetsområde.departementets

belysa199524 tilldirektivensyftar, enligtUppdraget att om
kostnaderverksamhet,påeffekteruppnåtts, dvsavsedda resultat har

effekter påvilkautvärderauppdraget ingåroch kvalitet. I även att
fått.strukturförändringamaorganisationmyndigheternas somm.m.

på verksam-effekternapåpekarOm utvärderingen visar eller att
strukturföränd-medintentionerstatsmaktemasavviker frånheten

ochavvikelsemaorsaken tillanalyserautredarenringarna, skall
ochmåluppfyllelseförbättraråtgärderförslag tilllämna som
ochdokumenterautredarenskallSlutligenkorrigerar inriktningen.

strukturförändring-förarbetssättorganisation och valutvärdera av
fått på resultatvalda arbetssätteteffekter detvilkasamt avarna

omstruktureringama.

departementschefentillkalladebemyndigandestöd dettaMed av
sakkun-Jeding. Somgeneraldirektören Larssärskild utredaresom

Ann-SofieochHeijerBirgittadepartementsrådenniga förordnades

departementssekreterarenOhlsson ochLöth, planeringschefen Dan

följande förordnatsVidare harKatrin Westling Palm. experter:som
MarjaorganisationsdirektörenDanielsson,revisionschefen Inge
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Lemne, fil kand Björn Sylvén, departementssekreteraren Ulrika

Lindström, l Svante Kristensson, avdelningschefen Svenöverste gr.
Åkersten,Rune Frid, pol Christer fil kand Anders Bauer ochmag

departementssekreterare Erik Kämekull. Dan Ohlsson entledigades
i samband med utnämning till statssekreterare och Katrin Westling

Palm förordades i samband med utnämning tillexpertsom
biträdande kronodirektör.

Till sekreterare förordnades ekon dr GranholmArne huvudsek-

reterare, avdelningsdirektören Kristina Eklund och ämnessakkunni-

Sten Johansson. Den har tjänstgjort i FN-uppdragge senare
september 1995 april 1996. Till biträdande sekreterare förordnades

Lena Niesink.

Utredningen har antagit Utvärderingen försvaretsnamnet av
UTFÖR.ledning och struktur

Utredaren och de sakkunniga vissa harsamt experterna t.o.m.av
juni 1996 haft 11 sammanträden. Vidare har utredaren och

sekretariatet gånger5 med Försvarsdepartementetssammanträtt
chefer med information utredningsläget.om
Chefen för Försvarsdepartementet förordnade den januari22

UTFÖR:sföljande ingå i referensgrupp för militäraattpersoner
lednings- och organisationsfrågor:

Per Borg, f.d. generaldirektör

generaldirektör Hans Dellner

f.d. generaldirektör Ingvar Ehrling

generallöjtnant Lars-Erik Englund

general Bengt Gustafsson

Stefan1 Fureniusöverste gr.
generalmajor Krister Larsson

generaldirektör Lennart Myhlback
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NordbeckGunnarf.d. generaldirektör

Lars-Bertilgeneraldirektör Perssonf.d.

Rudberg.viceamiral Per

Delargånger.3juni 1996Gruppen har sammanträttt.o.m. av
förunderlagsmaterial harutredningens presenterats gruppen, som

inte kangivetvissynpunktererfarenheter ochsigdelat med menav
slutsatser.för utredningensansvarigagöras

konsulter inom10-taloch harsekretariatUtöver även ettexperter
tillknutnahistorikerspecialområden anlitatsolika samt tre

Militärhögskolan.

på muntligadokument,studiumhar byggt påUtvärderingen av
berördamed deöverläggningarpåintervjuer, på enkäter och

ledningar.myndigheternas

publiceringen 6påinriktatsharPlaneringen utredningen avav
följandeförsta handinom ibetänkanden och antal rapporterett

områden:
SOUdecember 1995publiceradesLEMO:s målanalys somav

1995:129

stymingsfrågor,-
försvarsfastigheter,-

personal,avveckling av-
besparingseffekter,ochgenomslagomstruktureringamas-

metod,LEMO-reformens-
uppdrags- och ägarstyming,-

konkurrensutsättning.bolagisering och-
medmedsitt arbete 1996Utredningen beräknas avsluta rapporten

organisa-styrning ochförsvaretsförslag till förändringar avseende

tion.
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