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chefenochstatsrådetTill

Kulturdepartementetför

Kultur-förchefenoktober 1996bemyndigade den 17Regeringen
förberedaorganisationskommitté förtillkalla attdepartementet att en

inom StatensMarinmuseumsammanläggninggenomföraoch aven
Dir.Sjöhistoriskamed Statensförsvarshistoriska museermuseer

beslut dentilläggsdirektivkommittén1996:79. Regeringen genomgav
1997:22.Dir.januari 199730

statsrådetförordnadebemyndigandeMed stöd regeringensav
ordförandeKaalingriksdagsledamoten BjörnUlvskogMarita att vara

november 1996.fr.o.m. den 19
nuvarandenovember 1996fr.o.m den 19förordnadesledamöterTill
Lindqvistmuseichefen Per-IngeSibyllaforskningsledaren Haasum,

december 1996fr.o.m den 12Leif Tömquistöverintendentenoch samt
Lundström.överintendenten Agneta

kommen-1996novemberfr.o.m. den 19förordnadesSom experter
Leijonhufvud,förhandlingsdirektören AgnetaBirke,dören Sune

NikedepartementssekreterarenLundgren,kanslichefen Magdalena
avdelnings-januari 1997,den 23entledigades fr.o.m.Nylander, som

kanslirådet KnutnuvarandeReuterblad ochJan-Erikdirektören
departementssekreterarenjanuari 1997denWeibull fr.o.m. 23samt

Johansen.Birgitta
avdel-november 1996denfr.o.m. 19förordnadesTill sekreterare

Monicahar varitKommitténs assistentningschefen Lindquist.Björn
Berglund.

skrivelse,särskildfebruari 1997överlämnade den 13Kommittén en
försvarshistoriskamedel mellan Statensmed förslag till fördelning av
april 1997och denSjöhistoriska 15 sär-och Statens enmuseermuseer

före-myndigheterna.för Iinstruktionerförslag tillskild skrivelse med
helhet.uppdraget sinkommittén iredovisarliggande betänkande
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Till utredningen har överlämnats skrivelse från Karlskrona korn-en
daterad den 16 september 1996 med synpunkter på utvecklingenmun

Marinmuseum i Karlskrona.av
Organisationskommittén överlämnar härmed sitt betänkande. Upp-

draget därmed avslutat.är

Stockholm i juni 1997

Björn Kaaling

Sibylla Haasum Per-Inge Lindqvist

Agneta Lundström Leif Tömquist

/Björn Lindquist
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Sammanfattning

led-lokaliseraförFörutsättningar attKap
tillSjöhistoriskaStatensningen museerav

Karlskrona

1996/97:KrU1betänkandekonstaterade i sittKulturutskottet
skäl talarregionalpolitiskakulturpolitiskasåvälKulturpolitik att som

organisations-Karlskrona. Denisittskall hamyndigheten säteför att
medMarinmuseumuppgift läggatillharkommitté att sammansom

tilläggsuppdragdärför få attbordeSjöhistoriska ettStatens museer
tillmyndighetenlokaliseringförförutsättningarnaredovisa aven

decemberhemställan iKulturutskottetsbiföllRiksdagenKarlskrona.
januariden 30tilläggsdirektivbeslutatharregeringenoch1996 om
organi-uppdrarRegeringenlyder:Uppdraget1997:22.Dir.1997

led-lokaliseraförförutsättningarnaredovisa attsationskommittén att
Karlskrona.tillSjöhistoriskamyndigheten Statensningen museerav

lokali-förförutsättningarnakapiteldettaredovisar iKommittén en
fysiskaregionalpolitiska,kulturpolitiska,frånutgångspunktmedsering

överväganden.miljömässigaoch
SjöhistoriskaStatenslokaliseringKommittén konstaterar att aven

inten-statsmaktemasmedlinjeiKarlskronatillledning ärmuseets
viktiga iprincipielltoch det attkulturpolitikendenrörandetioner nya

Kom-ansvarsfunktioner.musealaspridningengeografiskaöka den av
placeraförförutsättningarfinnsdet attvidaremittén konstaterar att

vadsynnerhetmiljömässigt, ifysiskt ochbådeKarlskronaledningen i
arbetsmiljön.avser

ställ-medavvaktaförskäl ettdet finns attKommittén attanser
lokaliseradskallledning motmyndighetensningstagande varavarom

förmuseiornrådetpåstrukturendenbakgrund översyn somavav
ochKulturdepartementet presenteraspågår inomnärvarande avsessom

under 1998.riksdagenför senast
denutarbetandetkonstateraKommittén kan att gemensammaav

inomfördelningenochansvarsdelegeringenmålsättningen, resurserav
för-mellan Statenssamverkanfördjupadedenmyndigheten samt
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svarshistoriska Statens Sjöhistoriska och Försvars-museer, museer
makten inledningsvis också kan påverka lokaliseringen.

Kap Marinmuseets ställning inom Statens
Sjöhistoriska museer

Kulturutredningen behandlar i sitt särskilda delbetänkande den 10 maj
1995 Sjöhistoriska lokalisering behovetmuseets även för-om ettav
stärkt samarbete inom den Sjöhistoriska museiverksamheten. betän-I
kandet förutsätts överenskommelseatt kan träffas isnarasten attom
någon form överföra vissa föremål betydelse för belysningenav av
Karlskrona örlogsstation från Sjöhistoriska till Marin-som museet
museum.

I propositionen 1996/97:3 Kulturpolitik utgår regeringen från
målsättning Kulturutredningen, förordarsamma Marin-som attmen

läggs med Statens Sjöhistoriskamuseum Regeringensamman museer.
förutsättningarna föratt rationell fördelninganser samlingar,en av

arbetsuppgifter och sakansvar förbättras inomavsevärt förramen en
samlad sjöhistorisk museiverksamhet. Särskild vikt bör därvidmer

fästas vid vidareutvecklingen Marinmuseum, under våren 1997av som
i bruk lokalertar och basutställningar. Museet bör inom myndig-nya

heten möjliga förstörsta insatserna inom sitt område. Riks-ges ansvar
dagen har beslutat i enlighet med förslaget.

Mot bakgrund härav har kommittén i förslagsitt till ändringar i
instruktionen för Statens Sjöhistoriska föreslagit Sjöhisto-attmuseer
riska i fortsättningenäven skallmuseet fullgöra de uppgifter inom
myndigheten det samlade Sjöhistoriskarör området, med särskildsom
inrikning handelssjöfarten och skeppsbyggeriet,mot medan Marin-

skall fullgöra de uppgifter inom myndighetenmuseum sjöför-rörsom
svaret.

Då Marinmuseum och Statens Sjöhistoriska fr.o.m. den julilmuseer
1997 ingår i myndighet kommittén det får ankommasamma attanser
på chefen för myndigheten fatta beslut frågori fördelningenatt rörande

samlingar, arbetsuppgifter och sakansvar inom myndigheten.av
Kommittén får i sammanhanget framhålla betydelsen sådanaattav

beslut tillgodoser statsmakternas uttalanden kulturen skallattom vara
hela landets angelägenhet de tillgodoseren samt Marinmuseetsatt upp-

gift inom myndigheten fullgöraatt de uppgifter sjöförsvaret.rörsom
Även i fortsättningen måste det finnas representativa Sjöhistoriska
samlingar både i Stockholm och Karlskrona, bl.a. för tillgodose För-att
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utveckling inomsjöförsvaretsutbildningbehovsvarsmaktens omav
och ipå Bergabedrivermarinenofficersutbildningför den somramen

Karlskrona.

SamverkanKap

aktivtangelägetdet ettattframgår är sam-kommittédirektiven attAv
och Statensförsvarshistoriskamellan Statensetablerasarbete museer

ochSjöhistoriskaStatensbörVidare museer,Sjöhistoriska museer.
kontakteraktivaochfastauppehållaMarinmuseum,särskiltdettainom

Försvarsmakten.med
försvarshistoriskamellan Statenssamverkan museerstärkaFör att

överintenden-kommitténföreslår attSjöhistoriskaoch Statens museer
myndig-andradeniledamotingårmyndighetrespektivevid somten

styrelse.hetens
förstyrelsenbör iFörsvarsmaktenmedsamverkanstärkaFör att

ingåSjöhistoriskaoch Statensförsvarshistoriska museerStatens museer
försvarshistoriskaStatensIFörsvarsmakten. museersförföreträdare

försvarsorganisa-frivilligaför deföreträdareingåstyrelse bör även en
tionerna.

musei-rörandebestämmelserMajztsKungl.Kommittén attanser
del intetill ärdå deupphävas, storbörmarinenverksamheten inom

förchefernapåankommabördetKommittén atttillämpliga. anser
iSjöhistoriska attoch Statensförsvarshistoriska museerStatens museer

formernakomma överensFörsvarsmakten närmaremed omsamråd
verksamhet.museikommittésMarinensinnehållet ioch

tele-historiskaför Försvaretsstyrelsendet iföreslårKommittén att
och För-FörsvarsmaktenförförutomFHT, representantersamlingar

fortvå representanteringårfortsättningsvismaterielverk,svarets
sjö-för Statensoch representantförsvarshistoriskaStatens enmuseer

Marin-Armémuseum,skall representeraDessahistoriska museer.
Flygvapenmuseum.ochmuseum

Sjöhistoriskavid StatensöverintendentenföreslårKommittén att
mellansamverkanformaliseraförinitiativerforderliga atttarmuseer

marinkommando.SydkustensochMarinmuseum
1996:31förordningeni18 §slutligenföreslår omKommittén att

fårFörsvarsmaktenändras så attskjutvapenmyndighetersstatliga m.m.
Sjöhistoriskaför Statenstillämpningenför ävenföreskriftermeddela

museer.
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Kap Instruktioner

Regeringen har den juni7 1990 utfärdat förordning l990:571, ändr.en
1996:460 och 1996:1314 med instruktion för Statens Sjöhistoriska

gälla fr.o.m. denatt 1 juli 1990. Regeringenmuseer har vidare den
27 maj 1992 utfärdat förordning l992:514, ändr. 1994:172 ochen
1996:110 med instruktion för Statens försvarshistoriska attmuseer
gälla fr.o.m. den 1 juli 1992. I särskild skrivelse dnr 11/97 haren
kommittén den 15 april 1997 till kulturministern överlämnat förslag till
ändringar i dessa instruktioner.

Förslaget till instruktion för Statens försvarshistoriska inne-museer
bär omarbetning denna i sin helhet, dels med anledningen av av orga-
nisationsförändringen, dels anpassning till andra instruktionersom en
för centralmuseer inom Kulturdepartementets område. Innehållet i in-
struktionen för Statens Sjöhistoriska har ändrats i huvudsak medmuseer
avseende på Marinmuseum läggsatt med myndigheten densamman

juli1 1997. Regeringen har den 29 maj 1997 beslutat ändringar i in-om
struktionerna för Statens Sjöhistoriska SFS 1997:336 ochmuseer
Statens försvarshistoriska SFS 1997:337.museer

Kommittén i framtidaatt instruktionernaöversyn föranser en av
Statens försvarshistoriska och Statens Sjöhistoriska börmuseer museer
övervägas målsättningen i stället övergripande skall betonaom mer
kunskapen kulturarvet och samhällsutvecklingen,om myndig-t.ex. att
heterna har till uppgift främja kunskapen detatt militära kulturarvetom
respektive det maritima kulturarvet och dess roll i samhällsutveck-
lingen.

Kommittén föreslår det i denatt strukturenöversyn på musei-av
området pågår inom Kulturdepartementetsom övervägs Statensom
försvarshistoriska och Statens Sjöhistoriskamuseers museers ansvar
och uppgifter inom det försvarshistoriska respektive Sjöhistoriska
området motiverar de skulle kunna haatt rollen som ansvarsmuseer.

Kap Ekonomiska frågor

I särskild skrivelse dnr 7/97 har kommitténen den februari13 1997
till kulturministern överlämnat förslag till fördelning medel mellanav
Statens försvarshistoriska och Statens Sjöhistoriskamuseer museer.

Kommittén har funnit för periodenatt 1 juli- 31 december 1997
9 248utgör 000 kronor Marinmuseets del anslagsramen ochav

31 000 000 kronor Marinmuseets del låneramen för Statensav
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1998förfunnitvidare attharKommitténförsvarshistoriska museer.
anslagsramendelMarinmuseetskronor00021619 avpreliminärtutgör

förlåneramendelMarinmuseetskronor000000 av31preliminärtoch
försvarshistoriskaStatens museer.

sjöhisto-för Statensregleringsbrevårs1997föreslårKommittén att
verk-avgiftsfinansieradavsnittet3 ipunktensåändras attriska museer Ävenmyndigheten".disponerasIntäktemalydelsen:får avsamhet

för Vasamuseet,lokalkostnadernaförutsätts attskrivningsådanmed en
ramanslag.myndighetensfrånfinansierasmed tidigare,likheti

tillgodoseforinrättasbör attanslagsärskiltKommittén att ettanser
ställetisegelfartygenvärdefullakulturhistorisktdeförstödbehovet av

ändamål.dettaföranvändsintäkterdel Vasamuseetsför att aven
medelfördelningtillförslagtidigare avkommitténsmedlikhetI

SESAM-förmedlenkommittén attföreslårmyndigheternamellan
för-Statensredovisasochhandhasfortsättningen aviprojektet även
sjö-Statensvidareföreslår attKommitténsvarshistoriska museer.

försvarshistoriskamed Statens museersamverkanihistoriska museer
Marin-förslutrapportenoch1998förårligaden rapportenlämnar

SESAM-projekt.museets
öhistoriskaStatensviktenframhålla attslutligenvillKommittén av

bar-ochSlup-förhymingskede övervägertidigt avi enettmuseer
medkontaktererforderligaoch2002efter år tarKarlskronakasskjulet i

därav.anledning

PersonalfrågorKap

vidgällerLASanställningsskydd att1982:80lagenb §Enligt 6 om
frånverksamhetdel enellerverksamhet enövergång avenenav

skyldigheterochrättigheterdeocksåövergårtillarbetsgivare annan,en
anställningsförhållandendeoch somanställningsavtaldegrundpå av

Enligtarbetsgivaren.denpåövergångenförtidpunktenvid nyegäller
anställningsförhål-ochanställningsavtaletskallb§i 6stycketfjärde
arbetstagaren mot-arbetsgivare,tillövergådock inte omlandet nyen

fortsattberedaskanfall intesådantiarbetstagarendetta. Omsigsätter
arbetsbrist.grunduppsagd påbliLASstödmed avhanskallarbete av

anställningsför-sighar attmotsattMarinmuseumvidanställdIngen
Sjöhistoriskatill Statensövergåranställningsavtaletochhållandet

1997.juliden 1fr.o.m.museer
företrä-harpersonalMarinmuseetsöverföringenmedsambandI av

deförarbetsgivarföreträdaremedsammanträffatkommitténfördare
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båda myndigheterna med de lokala fackligasamt organisationerna vid
Marinmuseum och Statens Sjöhistoriska för inventera be-attmuseer
fintliga lokala avtal. Avtal arbets- och anställningsvillkor förom vissa
arbetstagare vid Statens Sjöhistoriska har slutits under junimuseer
månad 1997.

Kommittén konstaterar den tillsvidareanställdaatt personalen vid
Statens Sjöhistoriska den juli1 åri kommer beståmuseer 60att %av ca

ochmän 40 % kvinnor. Det kommitténsärca uppfattning antaletatt
kvinnor bör öka för nå 50 %. Särskildatt uppmärksamhet bör därvid
fästas på öka antaletatt kvinnliga chefer. Kommittén det fårattanser
ankomma på chefen för Statens Sjöhistoriska inom förattmuseer ramen
det löpande jämställdhetsarbetet vidta lämpliga åtgärder i frågan.

Kommittén vill slutligen framhålla vikten Statens Sjöhistoriskaattav
överväger vilka uppgiftermuseer fortsättningsvis kan fullgörassom av

anställda med lönebidrag. Målet bör på sikt aktivtatt minskavara an-
delen lönebidragsanställda inom myndigheten. I avvaktan på resultatet

LOSAM-utredningen och pågåendeav analysarbete inom Kultur-
departementet bör inga ytterligare anställningar med lönebidrag ske.
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Författningsförslag

l996:3lförordningenFörslag till ändring i om

skjutvapenstatliga myndigheters m.m.

statliga1996:31förordningenföreskrivs 18 §Härigenom att om
följande lydelse.skall hamyndigheters skjutvapen m.m.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

1s§

Försvarsmakten får för Försvaretsfår förFörsvarsmakten Försvarets
forsknings-materielverk,forsknings- Försvaretsmaterielverk, Försvarets

försvarshistoriskaförsvarshistoriska anstalt, Statensanstalt och Statens mu-
Sjöhistoriskaoch Statensföre-meddela de närmare museerseermuseer

föreskrifterdemeddelaskrifter behövs för tillämpningen närmare somsom
dennaför tillämpningenbehövsdenna förordning. avav

förordning.

meddelaRikspolisstyrelsen fårfår meddelaRikspolisstyrelsen
statligaföreskrifter för andrastatliga sådanaföreskrifter för andrasådana

Försvarsmakten, För-myndigheterFörsvarsmakten,myndigheter För- änän
materielverk, Försvaretsmaterielverk, Försvarets svaretssvarets

försvarshis-forskningsanstalt, Statensför-forskningsanstalt och Statens
sjöhisto-ochtoriska StatensRiks-svarshistoriska Innan museermuseer.

Rikspolissty-riskasådana före- Innanpolisstyrelsen meddelar museer.
föreskriftersådanarelsen meddelarskrifter skall höra berördastyrelsen

myndig-höra berördaskall styrelsenmyndigheter. fråga beredskaps-I om
beredskapsvapenheter. frågaskall styrelsen också höra IFör- omvapen

styrelsen också höra Försvars-skallsvarsmakten.
makten.

kraftförordning träder iDenna
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Inledning1

l 1 Bakgrund.

Genom ändring i departementsförordningen 1982:1177, ändr.en
1996:724 har försvarshistoriskaStatens fr.0.m. den juli1 1996museer
förts från Försvarsdepartementet till Kulturdepartementet.över Rege-
ringen har vidare i propositionen 1996/97:3 Kulturpolitik föreslagit att
Marinmuseum Karlskronai inom försvarshistoriskaStatens museer
skall läggas med Statens Sjöhistoriska fr.0.m. den 1 julisamman museer
1997. Kulturutskottet tillstyrkte förslagregeringens 1996/97:KrU1
och riksdagen beslöt i enlighet därmed rskr. 1996/97: 129.

Regeringen beslöt den oktober17 1996 tillkalla organisa-att en
tionskommitté med uppdrag förbereda och genomföra sammanlägg-att
ningen Marinmuseum i Karlskrona försvarshistoriskainom Statensav

med Statens Sjöhistoriskamuseer museer.
detNär gäller myndighetens lokalisering konstaterade Kultur-

utskottet såväl kulturpolitiska regionalpolitiska skäl talar föratt attsom
myndigheten skall ha sitt i Karlskrona. Organisationskommitténsäte
borde därför enligt utskottet få tilläggsuppdrag redovisa förut-ett att
sättningarna för lokalisera den myndigheten till Karlskrona.att nya
Utskottet ansåg riksdagen sin mening borde dettaregeringenatt som ge
till känna. Riksdagen har bifallit vad utskottet hemställt rskr.
1996/97:129.

l Direktiven

direktivenAv Dir. 1996:79 till organisationskommittén framgår att
denna bl.a. skall

dra riktlinjer för Marinmuseums ställning inom sjöhisto-Statensupp
riska museer,
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försvars-för Statensinstruktionernatill ändringar ilämna förslag
öhistoriskaochhistoriska Statens museer,museer

myndigheterna,medel mellanfördelninglämna förslag till av

Sjöhistoriskapersonal i Statensanställningförvidta åtgärder av
museer,

mellankontakternaochsamarbetettill hurprincipförslaglämna
åförsvarshistoriskaoch StatensSjöhistoriskaStatens museermuseer

utformas,skallandra sidanFörsvarsmakten åsidan ochena

vidta dei övrigtrationaliseringartillmöjligheternabeakta samt
nödvändiga.bedömsåtgärder som

lämnafebruari 1997denskall 14Organisationskommittén senast
skallVidaremyndigheterna.mellanmedelförslag till fördelning av

ändringar iförslag tilllämnaapril 1997den 15kommittén senast myn-
skall redovisasdelarövrigaUppdragetsinstruktioner.digheternas

den juni 1997.30senast
organisationskommitténjanuari 1997den 30beslötRegeringen att

lokali-förförutsättningarnaredovisatilläggsuppdrag attskulle få i att
Karls-tillSjöhistoriskamyndigheten Statensledningen museeravsera

1997:22.Dir.den juni 1997krona 30senast
ochbilaga lhelhetbifogas i sindirektivKommitténs som

bedrivandeArbetets1.3

Allmänt.3. 11

förstadelar.indelat Denihuvudsak varithar iKommitténs arbete tre
denmyndigheterna,mellanmedelfördelningtillhar förslagavsett av

tredjeoch denmyndigheternaförinstruktionerandra förslag till upp-
giften helhet.i sin

behandla frågorhaftdenuppdrag såtolkat sittKommittén har attatt
sjöhisto-med StatensMarinmuseumsammanläggningen avsom avser

valtfallemellertid någrai ävenKommittén har attriska museer.
uppdraget.tillmed anknytningbehandla andra frågor

vidStockholm,sammanträden ihaft sina ettKommittén har utom
Karlskrona.sammanträde tillförlagt sitttillfälle då kommittén
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1.3.2 Redovisning uppdragenav

Kommittén har i särskild skrivelse dnr 7/97 den februari13 1997en
till kulturministern överlämnat förslag till fördelning medel mellanav
Statens försvarshistoriska och Statens Sjöhistoriskamuseer museer.

Kommittén har vidare i särskild skrivelse dnr 11/97 denen
15 april 1997 till kulturministern överlämnat förslag till ändringar för-i
ordningen 1990:571 med instruktion för Statens Sjöhistoriska museer
och förordningeni 1992:514 med instruktion för försvarshis-Statens
toriska gälla fr.o.m. den juli1 1997.attmuseer

föreliggandeI betänkande redovisar kommittén uppdraget i hel-sin
het. De delar tidigare redovisats särskilt, behandlas endast över-som
siktligt.

1.3.3 Information kommitténs arbeteom

Kommittén har valt arbeta och i samverkan med berördaatt öppet nära
myndigheter och dess personal.

Ordföranden och sekreteraren har haft överläggningar med ordför-
anden i Statens Sjöhistoriska styrelse Lennart Rydberg ochmuseers
kommunalrådet Björn Fries, Karlskrona kommun.

Ordföranden och sekreteraren har informerat kommitténs arbeteom
för kulturborgarrådet i Stockholm Maria-Paz Acchiardo, ordföranden i
Statens försvarshistoriska styrelse Ann-Cathrine Haglund samtmuseers

för Nordiskastyresmannen Löfgren.Lars Vidare har ord-museet
föranden och sekreteraren inforrnerat personalen vid Marinmuseum och
personalen vid Statens Sjöhistoriska arbetets bedrivande.museer om
Personalen vid Marinmuseum har fått information gällandeäven om
bestämmelser för överföringen personal från arbetsgivare tillav en en
annan.

Sekreteraren har informerat chefen för marinledningen i
Försvarsmakten, viceamiral Peter Nordbeck, kommitténs arbeteom

Marinens museikommittésamt vissa samverkansfrågor berörom som
iFörsvarsmakten.

Kommittén har hållit berörda centrala arbetstagarorganisationer
informerade arbetet och berett dem tillfälle framföra synpunkter.attom
Kommittén har vidare genomfört förhandlingar enligheti med lagen
1976:580 medbestämmande i arbetslivet.om

Sekreteraren har informerat lokala fackliga företrädare vid Marin-
arbetets bedrivande.museum om
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2 Historik och nuläge

2.1 försvarshistoriskaStatens museer

1 I Myndigheten.

Myndigheten Statens försvarshistoriska SFHM bildades 1976,museer
då Armémuseum och Marinmuseum fördes Armémuseumsamman.
hade 1932 brutits Armétygförvaltningen och blivit myndighetur egen
medan Marinmuseum fram till 1976 lydde under Marinförvalmingen.
Påföljande år tillfördes det nyorganiserade Flygvapenmuseum och från
1992 Försvarets Traditionsnämnd.

När myndigheten organiserades tillsatte regeringen styrelse. Där-en
fick myndigheten ingen särskild chef. innebar praktikenDetta iemot att

de i huvudsak fortsatte självständigt. Efter utred-tre attmuseerna agera
ningar tillsatte regeringen 1985 särskild myndighetschef. Eftersomen
inga särskilda administrativa tillfördes blev följden Armé-attresurser

fick för myndighetens behov. administrativaDennaävenmuseum svara
samverkan alltjämt bestånd.äger

Myndigheten också tillsynsmyndighet för de 45 gamisons- ochär ca
förbandsmuseer finns inom Försvarsmakten. Stöd skall också isom
mån lämnas till andra i landet har samlingarav resurser museer som
med militära föremål. Några dessa tidigare förbands-ärav museer

i samband med förbandsreduceringar, flyttningar ochmuseer som
indragningar stiftelseform.övergått i

2.1.2 Armémuseum

Artillerigården i Stockholm har för militära ändamål medanvänts
säkerhet sedan 1641, då det centralt förråd för det svenska artille-var
riet. När Kongl. Artilleriregementet delades blev Artillerigården1794
Svea artilleriregementes huvudplats fram till december då1877 rege-

flyttade till nybyggda kasemer vid Valhallavägen,mentet nuvarande
Försvarshögskolan Militärhögskolan. Samma beslutadeår General-
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efter inrättafálttygmästaren de lediga lokalernai regementet ettatt
centralt kallat Artillerimuseum.dåmuseum,

långArtillerigården sedanfanns emellertidHistoriska samlingar
betydelse komtrofékanoner,tid tillbaka. hörde samlingenDit varsav

och skatt". Somden Rikets siratAxel Oxenstierna benämna mestatt
artillerimodellkammareerövrade kanoner.låg här upplagda 700 Enl

modellermedflygeln. kompletteradesinrättades 1776 i Dennavästra
1800-talet.handeldvapen börjaniav av

dockAllmänheten fickArtillerimuseum öppnade den juni 1879.1
tillträde först från 1885.

artilleri-delenendastUrsprungligen disponerade västramuseet av
huset höjdesandra våningen. Dåhallen motsvarande påoch utrymme

utställ-fördubbladesmed tredje våning 1882-1884 än museetsen mer
och Ingenjör-flyttade in Artilleri-samtidigtningsyta, trots att man

dåArtillerimuseum,stängdeshögskolan våning. 1932i somsamma
nödvändig inteombyggnadändrade till Armémuseum. En omvarnamn

medfördesvårigheterEkonomiskadet historiska skulle fördärvas.arvet
kunde först 1943.åter öppnasatt museet

Ännu Artillerigårdenanvändesvärldskrigetantal efter andraårett
för fordon ochverkstadStockholms dvs.Tygstation, vapen.av som

helhet förstTyghuset sinlokalerna iArmémuseum i Storaövertog
signalhallen,den s.k.del flygeln,1963. Då erhölls östraäven somaven

bruk 1994.flygeln helt ibibliotek. nyombyggdaDen östraär togsnu
huvudskäletombyggnadstängde förNär 1993 ännumuseet varen

basutställ-delarhusets dåliga kondition. För museet stora avvar
Ursprungli-krävde ombyggnad.föråldrade ochningarna pedagogiskt

planerasskulle ha återöppnats 1996-1997,Armémuseum men nugen
öppnandet till år 2000.senast

Marinmuseum1

Kungl.modellkammare enligtGrunden till denMarinmuseum är som
Amiralitetet Karlskrona. Sam-Majzts beslut inrättades vid i1752

följd denlingarna hade emellertid tillkommit efter hand bl.a. som en av
modell eftertidens fartyg, vilket skedde efter och intebyggasätt att

ritningar. började tillämpa först undermetodenDen senaresenare man
delen 1700-talet och då med Henrik af Chapman upphovsman.av som

kanGenom af Chapmans försorg uppfördes också 1782-1784 vad som
betecknas mönstersals-första byggnad, nämligenmuseetssom egna
och område.modellhuset fortfarande finns kvar örlogsbasensinomsom

Modellkammarens samlingar finns beskrivna olikai reserapporter
och berättelser allt från slutet 1700-talet och fram till den kanskeav
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kända, Selma Lagerlöfs Nils Holgerssonsmest underbara Kärnanresa.
i samlingarna utgjordes de under af Chapmans tid varvschefav som
tillkomna modellerna den frånKronan skeppsbyggarfamiljensamt av
Sheldon 1801 inköpta modellsamlingen.

ÅrMarinmuseum i Karlskrona har skiftat under årens lopp.namn
1929 benämningen Varvsmuseet, 1944 Modellkammaren i Karls-var
krona, 1962 Marinmuseum och modellkammaren i Karlskrona samt

Ävenslutligen 1976 Marinmuseum. lokaliseringen har skiftat något.
Kasern Anckarstiema, lämnas, invigdes 1955.som nu

Den museibyggnaden ligger centralt på Stumholmen intillnya en
utvidgad hamnbassäng framför Slup- och barkasskjulet se avsnitt. 7.4.
Museet byggt i två plan medär totalyta på kvm.7 500 Dess marinaen
karaktär placeringen på 145 lång pir iaccentueras meter ut vatt-av en

Byggnaden vitputsad och har fåttnet. enkeltär utseendeett stramt
inspirerat andra marina byggnader i Karlskrona, Repslagar-t.ex.av
banan och Inventariekammare No Museibyggnaden uppfördär av
Statens fastighetsverk, arkitekter Hederus Malmström Arkitekterär AB
och Landskapslaget och generalentreprenör NCC AB.är

Huvudentrén ligger i arkadförsedd gavel åt söder med reception,en
museibutik, hörsal och café. Innanför finnsentrén utställningama, som
inryms i och enkla utställningstelqiiska skälrena rum som av ges spar-

med dagsljus. byggnadensI del harsamt galjonsfigurema place-norra
Entrédelen och den delrats. ovanvåningen för till-reserveratsav som

fälliga utställningar kan vilket flexibilitet.stängas Längsstörreav, ger
utställningsbyggnadens kajer förtöjs fartyg, bl.a. min-störremuseets

Bremön, torpedbåten Spica och motortorpedbåten T 38.sveparen
På motsvarande Armémuseum befinner sigsätt Marinmuseum isom

sin ursprungliga miljö. Medan den omgivande miljön radikalt ändrats
för Armémuseum befinner sig Marinmuseum i unik situa-närmasten
tion Karlskrona örlogsstad förblivit relativt oföränd-att settgenom som
rad. Sett i folkbildningsperspektiv självaett i sinutgör museet nya
byggnad på Stumholmen kring vilket unikt levandegörandeett ettnav

marin historia möjlig. Utveckling och sammanhang kanär åskådlig-av
och förklarasgöras med lätthet svår uppnå i andra mili-är atten som

tärmuseala sammanhang.
Örlogsstaden Karlskrona föreslås föras denpå s.k. Världsarvs-upp

listan World Heritage List den tydligaste, bäst bevarade och mestsom
autentiska marina anläggningen från 1600-, och1700- l800-talen.

Marinmuseets byggnad på Stumholmen invigs den 28 juninya
1997.
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l Flygvapenmuseum

försvarsgrenförhållande till och flygvapnetI armén marinen är en ung
för första världskriget.flyghistoria med tideni realiteten startarvars

Öster-och knektar frånMalmen därDen gamla exercisheden ryttare
det svenskabetecknasgötland sedan 1600-talet skulle kunnaövat som

flygflottilj ursprungligenflygets chefer för denFramsyntavagga.
började fråntill Malmenflygkompani armén lokaliseratsinom som
framföroch bevara alltsystematiskt samlamitten 1920-talet attav

flygplan och motonnateriel.
förbandsmuseumförsta hadeDet närmast statusmuseet avsom

för-dennaöppnades lägerhyddor 1967i Malmens 1953. När revsaven
förrådsbyggnaduppförddes Linköpings stadsamlingarna till en av

förnödtorftigt visasutanför kunde samlingarnaMalmenområdet. Här
RiksdagenMalmensamlingar.allmänheten under Flygvapnetsnamnet

skullebeslöt slutligen Flygvapnets inrättas1977 samt attatt ett museum
detta skulle förläggas till Malmen.

omfattadeupprättades. Denbyggnadsplan för samlingarEn museets
dåförsta slutfördes den 19848Den museettre etapper. penna-mars

två klarallmänheten. årkunde för Fem etappnent öppnas senare var
till kvm.utställningsytan 700varigenom den sammanlagda 5steg

myndighetenbakgrund byggnation inomEtapp övrigär mottre avnr
konserveringsverkstad medmoderninte aktualiserad. En motor-ännu

belägnaförråd Administration och magasinfärdigställdes 1995. är
inom det militära området.

Även geografisk anslutningbefinner sig iFlygvapenmuseum nära
beredskapssynpunkt kan dettill och historia. Frånsitt sinursprung

befinna sig ilåta centraltnaturligtvis diskuteras ettettatt museum
ytterligare kunna levan-tänkbart krig.målområde i händelse För attav

ha tillgångbetydelsedegöra verksamheten det emellertid attär storav
till flygfält.ett

det dåförenades med arméns iMarinens flygväsende, 1925som
betydelsefullahaftnyorganiserade Flygvapnet, har sina sta-meraen av
samverkan mellanfortsatttioner på Stumholmen Karlskrona. Genomi

förfinns förutsättningarMarinmuseum och Flygvapenmuseum sär-att
skilt flygets historia.visa och levandegöra den delen av

traditionsnämnd2.1.5 Försvarets

traditionsfrågorArmémuseum 1930-talet ihar alltsedan engagerats
främst fanor och standar,rörande armén. Sålunda har frågor om

sakkunskap.emblem utgångspunktbehandlats med i museetsm.m.
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Nämnden inrättades i början 1980-talet rådgivande tillettav som organ
År 1985 ändrades ochstyresmannen. ärendenas omfattning tillnamnet

Försvarets traditionsnämnd. Vid tidpunkt ändrades också inrikt-samma
ningen försvarets anskaffning fömödenheter. Statens försvars-av av
historiska bl.a. från Försvarets materielverk FMVövertogmuseer
anskaffningsansvaret för försvarsmaktens fanor, standar, kommando-
tecken och liknande symbolföremål.

Överintendenten nämndens ordförande. Omär sammansättningen i
övrigt beslutar myndigheten. Normalt deltar endast de ledamöter som
berörs aktuellt sakornråde i nämndens Sammanträden. innebärDetav

enbart frågornär armén behandlasatt deltar vanligen interörsom
för eller flygvapnet.marinen den mån frågorrepresentanter I inte berör

heraldik och därmed sammanhängande frågor deltar inte heller stats-
heraldikem vid Riksarkivet.

2.2 Statens Sjöhistoriska museer

2.2. l Myndigheten

År 1986 tillsatte regeringen Vasakommittén för förbereda stif-att en
telse för Vasamuseet, förutsattes bli ekonomiskt självbärande ochsom
organisatoriskt helt skild från Statens Sjöhistoriska Kommitténmuseer.
lade fram Sitt betänkande med förslag organisation och budget i juniom
1988. Regeringen beslöt emellertid Sjöhistoriska och Vasa-att museet

fortsättningeni skulleäven inom myndighet,museet rymmas samma
Statens Sjöhistoriska SSHM, bildades den juli 1990.1museer som
Dessförinnan hade myndigheten emellertid beslutat interimistiskom en
omorganisation, varvid alla funktioner ledning ochutomgemensamma
kansli hade delats Denna organisation kom ligga till grund förattupp.
den trädde funktioni och1990 i princip gäller.ännusom som

Fr.o.m. den 1 har1997 Statens Sjöhistoriska särskildmars museer en
myndighetschef, överintendent, inte tillika chef för någotärsom av
myndighetens denFr.o.m. 1 juli 1997 läggs Marinmuseummuseer.

med Statens Sjöhistoriska Myndigheten består däreftersamman museer.
nämligen Sjöhistoriskatre Vasamuseet och Marin-museet,av museer,

museum.
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2.2.2 Sjöhistoriska museet

År Stockholm förbildades Sjöfartsmuseum i1913 Föreningen Sveriges
Stockholm"."arbeta handelsmaritimt ipå inrättandetatt ett museumav

samarbete sjökrigshistoriskaSnart inleddes också med Statens sam-
lingar, lokalfrågan.bl.a. för söka lösaatt

Skeppsbron 46.Det nybildade Sjöfartsmuseet inhystes 1914 på Det
skulle blistiftarnas detta kulturhistoriskamening attvar museumnya

hela snabbt. Särskild viktSveriges sjöfartsmuseum. Samlingarna växte
lade och skepps-vid segel- och maskinfartygens utveckling,man varv

ochbyggeri, hamnväsende, sjömansliv, navigation sjö-rederirörelse,
sport.

Efter Skeppsbron fick lokalfrågan sinflyttning till 36 år 1925en
lösning Wallenbergs stiftelse.donation från och AliceKnutgenom en

arkitektenEn vid Källhagen ställdes till förfogande, och Ragnartomt
Östberg nyklassicistiskfick uppdraget utforma byggnaden i svenskatt
stil.

omfattade dåSjöhistoriska byggnad invigdes 1938. Museetmuseets
undersjöfarts- örlogsavdelning med föreståndareoch sinen en var

tillnämnd. Samlingarna överfördes 1945.överinseende statenav en
fickSjöhistoriska ochFr.o.m. detta kalladesår Statensmuseet museum

chef med benämningen museidirektör.en
de ursprungligaUtställningarna har förändrats successivt. Spår av

jättelika gal-intentionerna finns emellertid kvar, Minneshallensit.ex.
skansjonsfigurer örlogsflottan, kajuta,från Amphion med sin Hoppets

och från fynnastbarken Beatrice.masternaen av
föremål. Bland demFöremålssamlingama omfattar drygt 100 000

märks 1700-talets kungliga paradbåtar80-tal originalbåtar, allt frånett
och campingbåtar.Galten och Delfinen, till ångslupar välputsadesom

Båtama finnsBeckholmen ochi verkstad påmuseetsrestaureras
utställda vid Bland de till-i särskild båthall Galärvarvet. senasteen
skotten kan sedanräddningskryssaren Bernhard Ingelsson,nämnas som
1996 ingår Dykhus,i samlingen originalbåtar Galärvarvets s.k.samtav

spelat roll för utvecklingen svensk militär och civilstorsom av
dykeritelcnik.

Sjöhistoriska modellsamling med internationellägermuseet en
ryktbarhet. Samlingen består fartygsmodeller varierande ålder,av av
byggda skeppsbyggmästare eller modellbyggare. Mångamuseetsav
modeller har också förvärvats anslag från stödföreningen, eller harvia
tillförts frångåvor donatorer. Redan från 1920-talet blev modell-som
byggeriet metodviktig dokumentera och far-levandegöraatt storaen

dagI finns fast anställda modellbyggare både vårdar ochtyg. tre som
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bygger modeller. och nulägetFartygs- båtmodellerna omfattar inya
drygt l 500 den äldsta modellen från 1600-stammarnummer varav
talets början och de under byggnad.äryngsta

harMuseet från början aktivt verksamt fáltundersökningarvarit i
och insamlingsaktioner bland sjöfartens och helabåtsportens folk längs
Sveriges kust. Marinarkeologin har utvecklats till universitetsämneett
med bas. Svenskt marinarkeologiskt registermuseet utgör ettsom
offentligt och dagligen konsulterat nationellt referensmaterial. Inom
områdena maritim etnologi och marinekologisk forskning myndig-är
heten nationelltett center.

Genom tilläggsdirektiv uppdrog Kulturutredningenregeringen att
fram underlag inför ställningstagande överlåtaregeringensta ett att

Sjöhistoriska huvudbyggnad till Nobelstiftelsen för inrättandemuseets
Nobelmuseum. tilläggsdirektiven kommitténI bl.a. iett attav angavs

samband härmed skulle alternativ Sjöhisto-lokaliseringöverväga en av
Ävenriska anslutning tilli Galärvarvet vid Vasamuseet.museet, t.ex.

med anknytning till svensk sjöfart kunde Kultur-ort övervägas.annan
utredningen föreslog delbetänkande lokaler föri 1995 ettett att nya
sammanhållet Sjöhistoriskt skulle anordnas anslutning tillimuseum
Vasamuseet vid Galärvarvet Stockholm. vidare inomi Frågan utreds nu

för utredningen etableringen Stockholm,Nobelcenter iettramen om av
vilken sitt betänkade i augusti 1997.attavser avge

2.2.3 Vasamuseet

I augusti 1956 lokaliserades örlogsskeppet förlist StockholmsVasa, i
hamn på jungfruresa redansin 1628. SjöhistoriskaStatens varmuseum
från början bärgai projektet undersöka och småningomsåengagerat att
skeppet, dess ocksåmarinen ansågs mari-Detäven ägare.om som var

tillsammans med bärgningstöretaget skötte bärgningenNeptunnen som
åren 1959-1961. september förI 1959 överförde Kungl. Majzt ansvaret
Vasa till den nytillsatta Vasanämnden.

På hösten färdigställdes1961 det provisoriska Wasavarvetmuseet
vid Alkärret på Djurgården. Samtidigt byggdes konserverings-en
anläggning på Beckholmen, också den inom för Vasanämnden.ramen

Wasavarvet öppnades för publik februarii Vasanämnden1962. upp-
hörde den julil 1964, då verksamheten överfördes till sjöhisto-Statens
riska dess bildadesInom organisation Vasasektion förmuseum. en
skötseln skeppet och driften fråga bl.a. infor-Wasavarvet. Iav av om
mations- och undervisningsverksamheten integrerades de båda museer-

organisation helt.nas



1997:10028 Historik och SOUnuläge

pågick planeringen förUnder 1960-1980-talen permanentett
År invigdespåbörjades bygget och i juni 1990Vasamuseum. 1986

museet.
besö-haft miljonerhar sedan öppnandet 1990 6Vasamuseet över

befin-och restaureringenkare. skeppet avslutadKonserveringen ärav
läggas på detframtidensig slutfasen. kommer ii Mer attresurserner

ocksåSamtidigt harlångsiktiga skeppet. Vasamuseetbevarandet av
1600-talet, denskildra det tidigaökat betoningen studera ochpå att

period skeppet representerar.som
och fyr-Sankt ErikDriften museifartygen, isbrytarende tvåav

verksamhet.skeppet Finngrundet, ingår också i Vasamuseets
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3 Förutsättningar för lokaliseraatt

ledningen Statens Sjöhistoriskaav

till Karlskronamuseer

Kommitténs bedömning

Kommittén konstaterar lokaliseringatt Statens Sjöhistoriskaen av
ledning till Karlskrona linjei medär statsmakternasmuseers intentio-

rörande den kulturpolitiken och det principiellt viktiganer i ökanya att
den geografiska spridningen museala ansvarsfunktioner. Kommitténav
konstaterar vidare det finns förutsättningar föratt placera ledningenatt
i Karlskrona både fysiskt och miljömässigt, i synnerhet vad avser
arbetsmiljön.

.Kommittén det finns skäl föratt avvakta med ställ-attanser ett
ningstagande myndighetens ledning skall lokaliseradom var motvara
bakgrund den strukturenöversyn på museiområdet förav när-av som
varande pågår inom Kulturdepartementet och förpresenterassom avses
riksdagen under 1998.senast

Kommittén kan konstatera utarbetandet denatt av gemensamma
målsättningen, ansvarsdelegeringen och fördelningen inomav resurser
myndigheten den fördjupade samverkansamt mellan Statens försvars-
historiska Statens Sjöhistoriska och Försvarsmaktenmuseer, museer
inledningsvis också kan påverka lokaliseringen.

1 Inledning
Kulturutskottet konstaterade i betänkandesitt 1996/97:KrUl Kultur-
politik såväl kulturpolitiskaatt regionalpolitiska skäl talar för attsom
myndigheten skall ha sitt i Karlskrona.säte Den organisationskommitté

har till uppgift lägga Marinmuseumattsom med Statens sjö-samman
historiska borde därför få tilläggsuppdrag redovisaett förut-museer att
sättningarna för lokalisering myndigheten till Karlskrona.en av
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ochdecember 1996hemställan iKulturutskottetsbiföllRiksdagen
Dir.1997januaritilläggsdirektiv den 30beslutatregeringen har om

organisationskom-uppdrarRegeringenlyder:1997:22. Uppdraget
ledningenlokaliseraförförutsättningarnamittén redovisa att avatt

UppdragetKarlskrona.tillSjöhistoriskamyndigheten Statens museer
1997.juniden 30skall redovisas senast

anhållitkommitténhar ytt-redovisningenunderlag förfåFör omatt
led-myndighetenslokaliseringförförutsättningarnarande över aven

institutioner. Dessaoch ärmyndigheterfrån 22till Karlskronaning
förtecknade i bilaga

bilaga 4.finns ipå remissensammanställningEn svarenav
lokali-förförutsättningarnakapiteldettaredovisar iKommittén en

fysiskaregionalpolitiska,kulturpolitiska,utgångspunkt frånmedsering
överväganden.och miljömässiga

ledningsfunktionMyndighetens3.2

ledningSjöhistoriskaStatens museers

överintendent,myndigheter ledsstatligaDe är enenavmuseer som
bestårmuseimyndighetermuseidirektör. Demuseichef eller avsomen

cheftillikavanligenöverintendent ärledsfler än ett somav enmuseum
emellertiddethar över-årPå utsettsför dessaett senaremuseer.av
myndighetschefer. Så äruppgifttillendast harintendenter, att varasom

och Statensförsvarshistoriskacheferna för Statensfallet med museer
Sjöhistoriska museer.

formnågonregelcentralmuseemaledsarbetetdet dagligaI avsom
denmuseicheferna,myndighetschefen,ingårvilkenledningsgrupp, iav

befatt-ledandeiytterligareoftachefenadministrative samt personer
bestårledning/ledningsgruppSjöhistoriskaningar. Statens avmuseers

chef förkanslichefen,museichefema ärmyndighetschefen, samt som
funktion.myndighetens administrativa

kansliStatens Sjöhistoriska museers

kanslimyndighetenförharStatens Sjöhistoriska gemensamtettmuseer
administrativa,huvudsak allmäntmedbestår iniosom av personer

uppgifter.ekonomi- personaladministrativaoch
redovisning,inriktade påuppgifternaekonomiadministrativaDe är

skerekonomistymingenbokföring och fakturering medan genom myn-
dighetschefen respektiveeller på museum.
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De personaladministrativa uppgifterna inriktade på löpandeär upp-
gifter för Statens Sjöhistoriska löneadministration i församt ettmuseer
Statens Sjöhistoriska Folkens etnografiska, Tekniskamuseer, museum -

och Telemuseum lönekontor.museet Detta inrättadesgemensamt som
resultat 1984 års utredningett museisamverkan kringav om

administrativa och tekniska vid de centralaresurser m.m. museerna
DsU 1984: 10 och har sin utgångspunkt i varje skulleinteatt museum
behöva ha heltäckande löneadministrativ kompetens.en

Kommitténs definition ledningsfunktionenav

Kommittén har i sin remiss definierat myndighetens ledning som myn-
dighetschefen och kansliet. Denna definition fortsättningsvisanvänds
här.

3.3 Remissinstansema

3.3. l Allmänt

Av remissinstansema de finns i Stockholmsområdet attanser som myn-
digheten skall behållas i Stockholm och de finns utanför stock-som
holmsområdet myndigheten skall lokaliseras till Karlskrona.att Några
remissinstanser inte ställning i frågan.tar

Statens kulturråd står fortfarande bakom den övergripande påsyn
den marina och Sjöhistoriska verksamheten Kulturrådet bl.a. givitsom
uttryck för i sitt remissyttrande Kulturutredningens delbetänkandeöver
angående uppdraget redovisa alternativ lokalisering Sjöhistoriskaatt av

Genom Marinmuseum läggsmuseet. medatt Statens sjö-nu samman
historiska Kulturrådet det nationella därmedatt ansvaretmuseer anser

förtydligat.är Kulturrådet det utarbetandet denärattanser av gemen-
målsättningen, ansvarsdelegeringen och resursfördelningensamma

inom myndigheten kommer viktigast de åren.att närmastesom vara
Genom den öppenhet för samarbete förutsätts finnas, blir loka-som en
lisering till Karlskrona inte det avgörande. Däremot Kulturrådetanser

sådan lokalisering kanatt i skede,övervägas ett nären senare museer-
samspel klarnat ytterligare.nas

Statens Sjöhistoriska har ambition med Marin-attmuseer som
inom myndigheten verka för förändring i attitydemamuseum en om

region kontra huvudstad med konstruktivt centralt och regionaltett
utbyte inom det museiområdet. Möjligheterna till påverkan kul-iegna
turpolitiska frågor och förhållandet region/centrum inte beroendeärom
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Karlskrona,kansli placeras ichef ochmyndighetens utan snarareav om
Verksamhet.de uppnå med sinmål villav man

samverkanochLedning3.3.2

kvarskallledningmyndighetensremissinstanserDe att varaansersom
Länsstyrel-Försvarsmakten,Riksantikvarieämbetet,Stockholm, bl.a.i

försvarshistoriskaochStockholms stad Statensi Stockholms län,sen
kanbästdär denlokaliseradbörledningenframhåller att varamuseer

intematio-nationella ochupprätthålla deochleda hela myndigheten
börledningenförtalarErfarenheternakrävs.nella kontakter attsom

ifalletvilket dettafinns, iverksamheten ärfinnas där merparten av
tilllokaliseringanställda arbetar. EndeStockholm, där 80 % avca

myndighe-ledaeffektivtmöjligheternaKarlskrona skulle motverka att
kommersamverkanfördjupadeoch rationaliseringar. Dengöraten som
sjöhisto-Statensförsvarshistoriskakrävas mellan Statensatt museer,

medförutsättningarfår ocksåFörsvarsmaktenriska och sämremuseer
Karlskrona.tillledningSjöhistoriskalokalisering Statens museersen av

lokali-skallledningmyndighetensremissinstanserDe attsom anser
Karlskronalän,BlekingeLänsstyrelsen itill Karlskrona, bl.a.seras

kul-starkafinnsdetframhållerkommun Göteborgs kommun,och att
pla-Meddetta.talar förskälregionalpolitiskaturpolitiska och ensom

nationellaSjöhistoriskakommer Statenscering i Karlskrona museers
kulturhistoriskaför de maritimaförståelsentydligare,bliattansvar

myndighetenochbli bättrelandetvillkoren förutsättningarna ioch syn-
kon-internationellaockså tillfinnsMöjligheterligare Stockholm.iän

påpekarKarlskrona kommunutbyte. även atttakter internationelltoch
rationaliseringseffektermedförtKarlskronatidigare tilllokaliseringar

och nyorienteras.kunnatverksamheter omprövasattgenom

Sysselsättningseffekter3

kvarskallledningmyndighetensremissinstanserDe att varasom anser
regionalpolitiskinnebära någonStockholm det kani inte att sys-anser

arbetstillfällen itiotaltillföraselsättningseffekt betydelse ettattav
Karlskrona.

lokali-skallledningmyndighetensDe remissinstanser attansersom
ledningenberäknas förtill Karlskrona de tjänsteratt somseras anser

drab-till den hårttillskottoch dess mycket välkommetkansli blir ett
KarlskronasiOmstruktureringenbade blekingska arbetsmarknaden.

och kom-arbetskraftstillgångennäringsliv inneburithar attär storatt
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tillskottske.finns fall nyrekrytering skall Ettpersonal i detpetent av
arbeten sysselsättning utflyttningen.innebär även utöverny

avseendeden samverkanSjöhistoriska framhållerStatens attmuseer
Folkenslöneadministrationen finns mellan myndigheten, museumsom

vidskulle upphöraoch Telemuseumetnografiska, Tekniska museet-
de övrigaskulle få till följdflyttning till Karlskrona, vilket atten

löne-andra lösningar för sinskulle behöva finnamuseerna
påminskad belastningadministration. skulle innebäraDetta myn-en

tillarbetstillfällen flyttasfärredighetens kansli och medföra tioänatt
innebäraocksåKarlskrona. flyttning till Karlskrona kommerEn ettatt

däreftersom de tvåbehov utökade Stockholm,i museernaav resurser
behöver ha kvar funktioner.vissa

kulturen3.3.4 Decentralisering m.m.av

lokalise-skallmyndighetens ledningremissinstanserDe attsom anser
tillmyndighetsfunktionentill Karlskrona placeringattras avanser

rörande denKarlskrona med statsmaktemas intentionerhelt linjeiär
iprincipiellt viktigakulturpolitiken väl linje med detoch ligger i attnya

ansvarsfunktioner.öka den geografiska musealaspridningen av
uniksåfinnsKarlskrona kommun pekar på det ingenstansatt en

miljönoch den fysiskakoppling mellan den verksamhetenmarina som
och där-helhetenKarlskrona. levandegörai visionKommunens är att

fortfa-kunna uppleva historien imed inte bara bevara ocksåutan en
harrande Karlskrona/Ronnebylevande miljö. Högskolan imarin pro-

därför viktigfilerat sig området tillämpad och kanITmot sam-vara en
förut-verkanspart virtuella miljöer helti utvecklingen nyasom gerav
andrafinns utställda påsättningar för visa föremålatt sommuseerna

orter.
kost-försvarshistoriska framhåller bl.a.Statens ävenatt ommuseer

rationell finns detnaderna ledningsfunktionen mindreblir högre och
myndighets-effekt förläggasannolikt psykologisk iviss atten

funktionen pekar påtill SjöhistoriskaKarlskrona. Statens attmuseer
Karlskronahuvuddelen tänkas flyttas tillde verksamheter kanav som

har varför någrainte någon koppling till de kulturpolitiska målen,
sådana mål kan påverkas flyttning.inte genom en

myndig-Stockholms kulturpolitisktstad det rätta äratt attanser
hetens de bästaledning får ställning och lokaliseringen som ger
arbetsinstrumenten. förläggningregionalpolitiska fördelarDe som en
till Karlskrona försäm-skulle kunna kan berättiga denpå intet sättge
ring ledningsfunktionen, kontaktmöjlighetersamordning och som enav

förläggningsådan skulle medföra.

2 17-0878
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3.3.5 Lokaler

Statens fastighetsverk framhåller i sitt remissyttrande har dis-att staten
ponibla lokaler i Karlskrona. pågåendeDen omstruktureringen för-av

innebär det finns lediga lokaler i marin historisk miljö centraltsvaret att
Östersjöinstitutetplacerade på lokalmässigTrossö. En samverkan med

också tänkbar lösning.är en

3.3.6 Kommunikationer

Några remissinstanser pekar på kommunikationerna med Karlskronaatt
väl utbyggda bl.a.är med dagliga flygförbindelser med Stockholm och

Köpenhamn och dagliga tågförbindelser med Stockholm, Göteborg och
Malmö. företasResor mellan Stockholm och Karlskrona docktarsom

halv arbetsdag anspråk med flygi och huvuddelen arbetsdagen av en
med tåg.

3.3.7 Kostnader

Några remissinstanser pekar på lokalisering ledningen tillatt en av
Karlskrona skulle innebära fördyringinte oväsentlig arbetet, bl.a.en av
beroende anskaffningpå lokaler och resekostnadema. Det kanav nya
inte uteslutas myndighetschefen vid lokalisering till Karlskronaatt en
måste tillbringa så mycket tid Stockholmi det ställer krav kon-påatt

både i Stockholm och Karlskrona.torsutrymme
Tekniska pekar flyttningpå SjöhistoriskaStatensmuseet att en av

ledning och kansli skulle innebära den nuvarande kost-attmuseers
nadseffektiva samverkan vad gäller lönehanteringen åtföl-upphör med
jande kostnadsstegringar följd.som

3.4 Bedömning

Kommittén kan konstatera lokalisering Statens Sjöhistoriskaatt en av
ledning till Karlskrona linjei med statsmaktemasär intentio-museers

rörande den kulturpolitiken och ligger linjei med det princi-ner nya
piellt viktiga i öka den geografiska spridningen museala led-att av

Ävenningsfunktioner. någon remissinstansema pekar på attom av
huvuddelen de verksamheter kan tänkas flyttas till Karlskronaav som
inte har någon koppling till de kulturpolitiska målen finns det sannolikt
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tillmyndighetsfunktionenförläggaeffekt ipsykologisk attvissen
Karlskrona.

flyttning ärsysselsättningseffektenregionalpolitiska san-Den enav
väl-givetvistjänst är ettVarjebetydelse,begränsad ävennolikt omav

arbetsmarknaden. Ettblekingskadrabbadeden hårttilltillskottkommet
sysselsättning utöverregelinnebär ävenarbetentillskott nysomav

ocksåharnäringslivKarlskronasiOmstruktureringenutflyttningen.
personalkompetentocharbetskraftstillgången attär storinneburit att

ske.skallnyrekryteringdet fallfinns i
placeringförförutsättningarvidare avKommittén konstaterar att en

vadsynnerhetimiljömässigt,ochfysisktföreliggerledningsfunktionen
inne-försvaretomstruktureringenpågåendearbetsmiljön. Den avavser

lokal-EnTrossö.placerade påcentraltlokalerledigafinnsdetbär att
lösning.tänkbarÖstersjöinstitutet ocksåärmedsamverkanmässig en

medbl.a.utbyggdavälocksåKarlskronamed ärKommunikationerna
Stockholm.medtågförbindelserochflyg-dagliga

tillutlokaliseringartidigareframhåller attkommunKarlskrona
verksam-rationaliseringseffekter attmedförtbl.a.Karlskrona genom

ikan instämmaKommitténnyorienteras.ochkunnatheter omprövas
institutio-ellermyndigheterutlokaliseringargällerdetlängedetta så av

utflytt-medanKarlskrona,tillflyttningBoverketshelhet,sini t.ex.ner
fått dennaalltidinteinstitutionerellermyndigheterdelarning avav

effekt.
ställ-medavvakta ettskäl förfinnsdet attKommittén attanser

lokaliseradskallledningmyndighetensningstagande varavarom
museiornrådetpåstrukturen somdenbakgrund översynmot avav

tidigareochKulturdepartementetpågår inomnärvarande somför
betänkandei sittharKulturutskottetKulturpropositionen.iaviserats

underredanregeringenfrånutgåttKulturpolitik attl996/97:KrUl
erfaritocksåharKommitténfrågan.iriksdagentillåterkommerårnästa

målsättningen.med denbedrivsöversynenatt
denutarbetandet gemensammakonstaterakanKommittén att av

ärfördelningenochansvarsdelegeringen resursermålsättningen, av
därförbörLedningenåren.demyndigheten närmasteförfrågorviktiga

helaledaforförutsättningarna attde bästahar myn-där denlokaliseras
kontakter. In-internationellaochnationellaupprätthållaochdigheten

denförbetydelselokaliseringenockså attkommerledningsvis avvara
försvarshistoriskaStatensmellansamverkan museer,fördjupade

Försvarsmakten.ochSjöhistoriskaStatens museer
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inomställningMarinmuseets4

SjöhistoriskaStatens museer

Kommitténs förslag

Sjöhistoriskamed StatensläggsMarinmuseumGenom att samman
ingå ikommeroch på så attjuli 1997 sättden lfr.o.m. Sammamuseer

det fårkommitténSjöhistoriska attmyndighet museet ansersom
rörandefrågorbeslutfatta imyndighetenförchefenankomma på att

inomoch sakansvararbetsuppgiftersamlingar,fördelningen myn-av
digheten.

sådanabetydelsenframhålla attsammanhangetfår iKommittén av
skallkulturenuttalandenstatsmaktemas atttillgodoserbeslut varaom

Marinmuseetstillgodoserdeangelägenhetlandetshela attsamt upp-en
sjöförsvaret.uppgifterde rörfullgöramyndighetengift inom somatt
SjöhistoriskarepresentativaÄven finnasdetmåstefortsättningeni

tillgodose För-förbl.a.Karlskrona,ochStockholm attbåde isamlingar
utveckling inomsjöförsvaretsutbildningbehovsvarsmaktens omav

och ipåbedriver Bergamarinenofñcersutbildningför den somramen
Karlskrona.

Inledningl

majden 10delbetänkandesärskildasittbehandlar iKulturutredningen
för-behovetlokalisering ettävenSjöhistoriska1995 museets avom

betän-museiverksamheten. ISjöhistoriskadensamarbete inomstärkt
iträffaskanöverenskommelse attförutsätts snarastkandet omatt en

belysningenbetydelse förföremålöverföra vissaformnågon avav
Marin-tillSjöhistoriskafrånörlogsstation museetKarlskrona som

museum.
frånregeringenutgårKulturpolitik1996/973propositionenI

Marin-förordarKulturutredningen, attmålsättning mensomsamma
RegeringenSjöhistoriskamed Statensläggs museer.sammanmuseum

samlingar,fördelningrationellförförutsättningarnaatt avenanser
förförbättras inomoch sakansvararbetsuppgifter avsevärt enramen
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samlad sjöhistorisk lmuseiverksamhet. Särskild vikt bör därvidmer
fästas vid vidareutvecklingen Marinmuseum, under våren 1997av som

bruki lokaler och basutställningar.tar börMuseet inom myndig-nya
heten möjliga för insatsernastörsta inom sitt område.ges ansvar
Riksdagen har beslutat i enlighet med förslaget.

Mot bakgrund härav har kommittén i sitt förslag till ändringar i
instruktionen för Statens Sjöhistoriska föreslagit Sjöhisto-attmuseer
riska fortsättningeni skall fullgöraäven de uppgiftermuseet inom
myndigheten det samlade Sjöhistoriska området, medrör särskildsom
inrikning handelssjöfarten och skeppsbyggeriet, medanmot Marin-

skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten sjöför-rörmuseum som
svaret.

Då Marinmuseum och Sjöhistoriska fr.o.m. den juli1 i årmuseet
ingår i myndighet går kommittén inte in på fördel-närmaresamma
ningen samlingar, arbetsuppgifter och sakansvar, detutan attav anser
får ankomma på chefen för myndigheten besluta i sådana frågor.att

4.2 Modellsamlingen

4.2.1 Bakgrund

Sedan 1600-talet har det funnits fartygsmodeller i kungliga samlingar
och i skeppsbyggares Några modeller tillhört flottanägo. emel-ärsom
lertid inte kända från tiden före 1730. Tanken byggapå att upp en
modellsamling i flottans diskuterades iAmira1itetskollegieti börjanägo

1730-talet och antal modeller byggdes under de följande decen-ettav
nierna. De avsedda för utbildningsändamål och i några fall för attvar
dokumentera skeppsbyggnadstekniska detaljer. Det inte enbart far-var

avbildades i modelltyg tekniska anordningar ochutan ävensom
vapenmateriel. Flottans modellbyggande ingick del i den tidenssom
modellbyggande i exakt skala pedagogiskt hjälpmedel ochettsom
dokumentationsbank. Denna verksamhet hade sitt vid dencentrum
Kungliga Modellkammaren i Stockholm den s.k. Polhemssamlingen.

len kunglig förordning från 1752 s.k. modellkammareattanges
skulle inrättas vid örlogsbasema i Göteborg, Karlskrona och Stock-
holm. Beslutet kan formalisering pågående utvecklingses som en av en
inom flottan, det kom dröja innan modellkammare ordetsiattmen
konkreta bemärkelse kom till stånd. Om det huvud blevöver taget en
modellkammare i Göteborg okänt. I Karlskrona ochär Stockholm
inrättades emellertid modellkammare.

I Stockholm har sannolikt antal modeller efter hand tillförts flott-ett
stationen, det först 1786 modellsamlingär uttryckligenmen som en
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källorna. fram till främsti Karlskrona det 1780-taletIomnämns var
artilleriet far-hade samling modeller, dock endaststörresom enen
tygsmodell.

Skaparen skeppsbygg-modellsamlingen Karlskrona främstiav var
och amiralen Fredrik Henrik af Chapman. hadeHanmästaren uppen-

barligen starkt för modeller och beredd bety-intresseett att satsavar
dande medel bygga samband med den omdaningpå sådana. Iatt stora

Karlskrona genomförde 1780-talet uppfördes ocksåhan påav som en
modellkammare. sålde af Chap-grund för den samlingenSom en nya

1783 till flottan de modeller han under 1770-talet Stockholm låtitiman
tillverka för af ambitionersina stridsfartyg skärgården. Chapmansav

föremålsträckte emellertid till enbart tillföra samlingensig längre än att
kunde för utbildningen. bl.a.praktisk visasDet attnyttasom vara av av

modellerna skärgårdsfartygen och de flestaplacerades här attav av
fartygsmodellema från Stockholmseskadern fördes till Karlskronaner

model-1786. Ett sista betydande tillskott teknikhistoriskt värdefullaav
ler fick Karlskronasamlingen, då skeppsbyggarsläkten Sheldons stora
modellsamling bortgånginköptes år efter af Chapmans1801. Ett par
inköptes ochhela hans samling med modeller, ritningar, kartoräven
böcker.

Stockholm blev främst galärmodellerna kvar, sannolikt därförI att
de behövdes för fartygstyputbildningen, då de representerade ien som

antal modellsamling föringick i Stockholmseskadern. mindreEnstort
utbildningsändamål byggdes på l790-talet.upp

Under 1800-talets första hälft tillverkades Stockholm och Karls-i
krona mindre antal modeller, hade flottansiett settstort sam-nya men
ling fartygsmodeller detden hadesammansättning närav samma som
blev aktuellt Stock-statligt sjökrigshistoriskt iinrättaatt ett museum
holm börjani l900-talet.av

Ett antal modellerna visades världsutställningen Paris 1867.på iav
fickDe då medalj historiskai tävlingen bästa utställning i denen om

avdelningen. Tillfället dem för svensk publik kom planernavisa näratt
form till det skulle bli den Allmänna industriutställ-konst- ochtog som

ningen i Stockholm skulle flottan1897. Där och armén få en egen
paviljong, i vilken originalbåtar och andra äldre och marinanyare

Ävenföremål kunde visas. modellsamlingen kunde under förut-visas
sättning den iordningställdes från det dåliga skick vilken deniattav
befann sig. Sjöofficeren Jacob fick uppdragetHägg och renoverade
sjutton modeller från Karlskrona och Stockholm Kungl. denbrev av
19 juni 1896 Varvschefens Karlskronai resolutioner 1896samt nr
3739, 4730 och 1070. Efter utställningen återfördes modeller och
andra utställda föremål till de och lokaler varifrån de kommit.orter
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Tanken hade väckas centraltemellertid börjat på skapaatt ett
för huvudsak fanns Stockholmde marina samlingar i imuseum som

och Stockholmsutställ-Karlskrona. af Sillén, medverkatHerman isom
vilkenningen, bl.a. till utställning i Stockholm, iinitiativ äventog en

skulle modelleringå lokaler för restaureringsarbeten på de intesom var
i skrivautställningsbart skick. fick också MarinförvaltningenHan att
till frågan. fattade följande beslut den 8regeringen i Regeringen mars
1907:

tillstånd förvaltande"Med fönnälande jämligt nådigt emottagit tillatt
föremåltill restaurerande och samlande förpenningmedel för fond etten av

blivande ytterligare medel därtill torde för-marinmuseum attsamt att vara
såsomhave innevarande månad anfört,uti ämbetsskrivelse denI 5vänta att

avseddaönskemål uppnående det med dessa medeli första hand för av
ändamål och föremål, särskiltangeläget, trämodellersyntes att voresom

så läte, ornhändertogesför tidens menliga inverkan, sig görautsatta snart
och översåges föremål, förvarades vid flottansde berördasamt att somav

restaureringstation Karlskrona, transporterades till Stockholm, föri varest
arbetenas kunde anskaffas och därutförande tjänliga hantverkare lättast en
fullt ömtåliga torde stå till buds.sakkunnig ledning dessa arbetenav

månmåtten, denOch haven på grund härav hemställt, bla dels iII att
sådant medgåve, fåför ändamålet överlämnade medelskänkta och till Eder

i författning låta och komplettera flottans befint-i ägoatt restaureraom
bli-liga historiska föremål, införlivande medkunde lämpa sig för ettsom

måtten vilkavande krigshistoriskt och bestämma,dels Iattmuseum,
ifrågavarande undergå utställas.slags föremål borde restaurering samt

underdånig till vadVid föredragning härav hava Vi funnit Igott att
sålunda underdånigEder till och efter-hemställt lämna bifall, vilket Vi svar
rättelse härigenom meddela."

värdefullt material flyttas tillDärmed kunde modeller och annat
Stockholm och tillsammans med samlingarna i Stockholm ingå i statens
sjölcrigshistoriska samlingar. skedde med början 1907. Mo-Detta
dellerna har Marinförvaltningensfrån Karlskrona enlighet medisänts
skrivelse resolutioner915/07 Varvschefens KarlskronaDnr isamt
år 1907, och Hela tanken med sjökrigs-1324, 1593 2114. Statensnr nr
historiska samlingar ursprungligen af Silléns och deHerman iattvar
framtiden skulle grunden till det sjölcrigshistoriskautgöra museum man
önskade bygga Stockholm.i

Kungl. Marinförvaltningen kan huvudman för desägas vara
sjökrigshistoriska samlingarna och Jacob rapporterade kontinuer-Hägg
ligt till denna verksamheten kring modellsamlingen. Under deom
kommande åren överfördes ytterligare modeller de sjölcrigshistoriskai
samlingarna, själva museibyggnaden dröjde. föreslogHäggäven om
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Baltiskavid denskulle visaflottanvilka modelleräven uppsom
överfördes utan1919 ersätt-Såutställningen i Malmö 1914. sent som

till deStockholmfrån flottans ifartygsmodellerning tio varv
skrivelseMarinförvaltningensKungl.sjölqigshistoriska samlingarna

3127. Pla-resolutionStockholmVarvschefens inovember26 1919, nr
f.d. Skogs-dåändrades 1927sjökngshistorisktpå ett museumnerna

till Marin-iordningställdesStockholmStrandvägen iinstitutet på ett
iMarinmuseumallmänheten.förkunde visasoch samlingarnamuseum

dettillöverfördessamlingarnadåupphörde formellt 1938,Stockholm
öhistoriskaStatens museum.nya

nämnd den 28SjöhistoriskaEfter beslut i Statens marsmuseums
dendaterat213-6,brev NIMMarinförvaltningensoch Kungl.1958 i

Örlogsvarvets gjordes1462skrivelse KKarlskronai2 juni 1958, samt
MarinmuseumochSjöhistoriskauppdelning mellan Statens museumen

urvalrepresentativtkunna visaskulleså båda ettatt avmuseerna
SjöhistoriskamedinförlivadesElva modellerflottans fartygstyper.

tillöverfördesmodellersamtidigtsamlingar trettonmuseets som
Karlskrona.Marinmuseum i

slutetidärefter aktualiseratsharhemvistmodellernasFrågan avom
genomfördekulturrådl990-talet. Statens1980-talet och början enav

Sjöhistoriskaochde marinaöversiktlig kartläggning museernasav
börjanitill regeringenresulterade iverksamhet, vilket rapport aven

arbets-tillsatteKulturrådetresulterade också i1992. Rapporten att en
berördaresursfördelningen inomochför överatt ansvars-grupp se

försvarshistoriskaoch StatensSjöhistoriskaDå Statens museermuseer.
lösningfrågansöverenskommelselyckades träffainte omenmuseer

resultat.till någotarbeteledde arbetsgruppens inte
delbetänkandeKulturutredningensbehandlatshar iFrågan även om

bl.a.framgårbetänkandetlokalisering. Av attSjöhistoriska museets
medkommerSjöhistoriskautredningen räknar med överensmuseetatt

föremålantalöverföring/återföring dit storMarinmuseum ett avavom
örlogsstation. En generösKarlskronabetydelse för skildringen somav

mindre,dentillinställning från Sjöhistoriska typenmuseet perma-av
materialomfördelningareller tidsbegränsade, ärnenta meraenav

Sjöhistoriskatill landetsform stödpraktisk och ekonomisk museerav
samlingar.uppsplittringän museetspermanent aven

Kulturpolitik konstaterar1996/97:3propositionI regeringens rege-
Sjöhistoriskasåvälåtskilliga föremål hosringen bl.a. museetatt som

ansvarsområde. EnförfallerMarinmuseum inom gemensamtettramen
skett sedan 1992och inriktning hardiskussion överföringar utan attom

fortsattunderlättanås.några resultat har kunnat Förpositiva att en
läggsdärför Marinmuseumsamverkan föreslår regeringen att samman

med SjöhistoriskaStatens museer.
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Kulturutskottet ansåg de skäl regeringen anfört för läggaatt att
Marinmuseum med SjöhistoriskaStatens tillsamman museer en myn-

dighet övertygande och tillstyrkte förslaget wet. 1996/97:KrU1.var
Utskottet konstaterade myndigheten får för de bådaatt ansvaret mu-

föremålsbestånd, vilket torde underlätta samordnandet deseernas av
nuvarande verksamheterna, bl.a. då det gäller överföringen föremålav
mellan Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets förslag.museerna.

4.2.2 Beskrivning modellsamlingenav

Modellsamlingen vid Sjöhistoriska består i dag huvudsakimuseet av
fyra föremålskategorier; fartygsmodeller, halvmodeller, gjutmodeller
och övriga modeller. kategoriernaInom såväl föremål medryms
örlogsanknytning från civil sjöfart och skeppsbyggeri. Eftersom upp-
delningen mellan Sjöhistoriska och det nybildade Marin-museet

år finns1958-59, i dag samling fartygs-representativmuseum en
modeller vid Sjöhistoriska tackDen kopplingen till denärmuseet. vare
civila sjöfarten viktigasteSveriges referenssamling inom området.

För samlingen fartygsmodeller kan generellt densäga attav man
består delar,två fartygsmodeller tillkomna före år och1900av
fartygsmodeller tillkomna efter år Uppdelningen1900. viktig såtill-är
vida modellerna tillverkade efter 1900 till byggdes99 % underatt
Jacob ledningHäggs och för det tänkta Sjökrigshistoriska imuseet
Stockholm. Under 1920-talet byggde modeller för Marinmuseet iman
Stockholm och efter 1931 byggs de uteslutande för det kommande
Statens Sjöhistoriska Modeller tillkomna före år har,1900museum.
förutom modellerna beställdes till Flottans paviljong, tillverkatssom
med syfte.ett annat

Efter har1938 Sjöhistoriska modellverkstad successivtmuseets
kunnat bygga landets främsta samling örlogsmodeller. Totaltupp av
omfattar modellsamlingen på Sjöhistoriska drygt 200 far-museet
tygsmodeller med anknytning till örlog. dessaAv 90 modellerär ca
tillkomna före år 1900. Nio modeller tillhör de allra äldsta, tillkomna
under perioden af1650-1720. Chapmans relaterade modellerca om-
fattar drygt 25 fartygstyper15 för Arméns flottast utgörvarav ca som
fanns stationerad på Galärvarvet i Stockholm och på Sveaborg i
Helsingfors. Bland l700-talsmodellema finns också antal galärerett
vilka fartygstyp den användes inom Arméns flotta.ävenvar en som
Den övervikten på modellerstora sekelskiftet beror just påänyngre
modellverkstadens omfattande produktion.

Marinmuseum har exemplar de allra äldsta modellerna, till-tre av
komna 1650-1720, K8, ochK53 K61. Av 1700- och 1800-taletsca



Sjöhistoriska 43ställning StatensSOU 1997: inom100 Marinmuseets museer

uppdelningenberoende pådelfler, tillmodeller har betydligt storman
modeller, delvis1900-taletsblandfinnsluckorna1958-59. De stora

verksamhetuttaladetidigareberoende på Marinmuseets varvs-som
för Karlskrona.museum

varförproduktionåterspeglaskulle t.ex.samlingMuseets varvets
erhållerSjöhistoriskaförLiksomsaknas helt.pansarbåtama museet

far-modernamodellerdetillskott iviktigtdock Marinmuseum ett av
materielverk.skänks Försvaretstygstyper avsom

förslagochSammanfattning4.2.3

ochkungliga samlingarfunnitsfartygsmodeller i1600-talet harSedan
forekändatillhöriga flottan intemodellerskeppsbyggare. Någrahos är

planeraemellertidAmiralitetskollegietden tiden börjar1730. Från att
den omdaningsamband medmodellsamling. Ioch bygga avenupp

uppfördes1780-taletgenomförde påaf ChapmanKarlskrona som
sålde af Chapmanför dennagrundockså modellkammare. Som enen

Stock-tid itillverkat under sinhantjugotal modellertill flottan ett som
Stockholms-frånflesta modellernaföra dit delätholm. Han även
Vidaregalärmodellema kvar.främstStockholm bleveskadem. I upp-

utbildningsända-förmodellsamlingmindrebyggdes 1790-taletpå en
Allmännatill denKarlskrona utlånadesmodellerna iantalmål. Ett av

återfördes där-Stockholmindustriutställningen i 1897,konst- och men
beslötväcktscentralt marintefter. Sedan tanken på ett rege-museum

Karlskronaflyttas frånm.fl. föremål skullemodellernaringen 1907 att
ingå iStockholmtillsammans med samlingarna iStockholm ochtill

Även omflyttningarhärefter harsamlingar.sjökrigshistoriskaStatens
samling-dåden 1958Karlskrona,Stockholm ochskett mellan senaste

de bådamellanfördelades representativt museerna.arna
inrättade 1752och KarlskronaStockholmModellkamrarna i är

såle-ingick dessamodeller ikunglig förordning. De varsomgenom en
fattatuttryck regeringentagit sig ides statlig vilketegendom, attytterst
frånflyttadesmodellernaplacerade. Sedanbeslut de skallom var vara
frånönskemålstarktalltid funnitsKarlskrona till Stockholm har det ett

Karlskrona de skulle återföras dit.att
med Sta-juli läggsden 1997Genom Marinmuseum 1att samman

tillhöramodellernaSjöhistoriska kommer atttens samma myn-museer
ellerStockholmSjöhistoriska idighet, de finns på museetoavsett om

förvaras ochkan såKarlskrona. Modellerna påMarinmuseum i sätt
denfr.o.m.lämpligt. Eftersom regeringenställas där det ärut mest

Sjöhistoriskamyndighetschef förtillsatt särskild Statensl 1997mars en



100SOU 1997:SjöhistoriskaStatens44 ställningMarinmuseets inom museer

beslut ifattadenneankomma påbörkommittén det attattmuseer anser
dessa frågor.

sådanabetydelsenframhållasammanhanget attKommittén får i av
skallkulturenuttalandenstatsmaktemasbeslut tillgodoser att varaom

rollMarimnuseetstillgodoserdeangelägenhethela landets attsamten
Även isjöförsvaret.uppgifterfullgöra demyndigheten rörinomatt som

samlingarSjöhistoriskarepresentativafinnasdetfortsättningen måste
Försvarsmak-tillgodoseförbl.a.Karlskrona,både Stockholm ochi att

förutveckling inomsjöförsvaretsbehov utbildningtens ramenomav
Karls-och ipåbedriver Bergaofficersutbildning marinenden som

krona.
genomförasiktpåvärde ikulturhistorisktfinnsDet attäven ett en

ochKarlskronabyggdes imodellsamlingdeninventering uppsomav
ochi dennaföremål ingåttvilkaklarhet imöjligt bringaså långt som

finns.dessa nulägetivar

fästningsVaxholms4.3 museum

Bakgrund4.3.1

aktuellvarithartillhörighetVaxholms fästningsFrågan museumsom
försvarshistoriskaför StatensStyrelsen1970-talet.sedan slutet av

tryggadesfortbeståndangelägna idå detuttalade museetsattmuseer
inordnas ibordeStyrelsen ansågutvecklades.och museetattatt museet

defullgörauppgifttillhaochförsvarshistoriska attStatens museer
utvecklingochverksamhetkustartillerietsuppgifter rör genomsom

kommuseitraditionenden marina atthurMed anledningtiderna. av
museiverk-inriktning1988Chefen för marinenutvecklas ut avengav

"centraltMarinmuseumbl.a. framgår ärsamheten vilken ettattav
historik imarinensvisa stortmed inriktningför marinen attmuseum

ochinstruktion"enligt Marinmuseumsövrigtoch flottan detalj ii samt
kustartille-för"centraltVaxholms fästnings är ettatt museummuseum
Stockholmshistorikkustartillerietsmed inriktning visa samtriet att

detalj".kustartilleriförsvar i
dateradtill regeringen,skrivelseföreslogChefen iför marinen en

tillöverförasskullefastningsVaxholmsden 4 juni 1991, att museum
för-genomförde StatensUnder 1992försvarshistoriskaStatens museer.

iinförakonsekvensanalyssvarshistoriska museetattavmuseer en
skulle kunnakonsekvenserredovisademyndigheten. ingaMan som

för-Statensfrågan inte.beslut ihindra inordnande, något togsett men
anslags-sinärendet iaktualiseratsvarshistoriska har senastmuseer

framställning för budgetåret 1997.
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AvÄrendet Kulturdepartementet.handlagtssedan 1996har pro-av
förregeringen närva-framgårKulturpolitik1996/97:3 attpositionen

frågan.ställning ibereddrande inte är att ta
administrativt sorteratsedan 1956harVaxholms fästnings museum

omorganisationföljdTillkustartilleriförsvar.Stockholmsunder enav
kust-Vaxholmstill1990överfördesFörsvarsmakten museetinom

iartilleriregemente.

Verksamheten4.3.2

fort.Oskar-Fredriksborgspå1947KA 1 sattesregementsmuseum upp
beslutFörsvarsdepartementets1956. Avöverlämnades tillDet staten

följande:bl.a.1956-09-21 framgår

räkningkronansförMarinförvalmingenbemyndigar att"Kungl Maj:t
föremålförekommandeövrigagåva jämteifrågavarande attemottaga
ChefenunderställdfástningsVaxholms samtbenämningenunder museum

fästningen,inomvidare förvarastillskustartilleriförsvarStockholmsför
medelsredovisningöppethållande ochvård,tillsyn,beträffandevarvid

brevenligtföreskrifterdetillämpasskoladelarförekommandei somm.m.
gälla förmarinenmuseiverksamheten inomrörandefebruariden 18

Karlskrona.modellkammaren i

kastellVaxholmstillflyttades1960-talet museetUnder början av
där 1964.återinvigasför att

belysanämligenuppgifter, attfästningsmuseetharnuläget treI
och försvarethistoriakustartillerietshistoria,Vaxholms fästnings av

basutställningarsåvälomfattarVerksamhetenskärgård.Stockholms
trycksaksutgivningvisningar,guidadeutställningar,tillfälligasom

Utställningsytankonferensverksamhet.vissbedriverMuseet ävenm.m.
Till000.föremål till 4 museetantaletochkvm000uppgår till 3 caca

föremålsregister.ochbildsamlingreferensbibliotek, etthör också ett en
de basresursermycketliksomsaknas,Egentliga magasin som nor-av

omfat-behovnuläget iiMuseetvid ärmalt finns enavett museum.
oföränd-ståribasutställningar, stortsinaomgestaltningtande somav

i1960-talet.sedan börjanrade av
kust-äldredelevandegöramedverkat iårpåhar attMuseet senare

exempel påfastighetsverk. EttStatensövertagitsbefästningar avsom
utanför Ljusterö.Siaröfortetdetta är

medel från Vax-delsintäkter,delsfinansierasVerksamheten avav
0003002budgeteratshar1997Förkustartilleriregemente.holms ca
200hade 9hyreskostnader. Museethälftenvilkakronor, utgörcaav



46 Marinmuseets ställning Statens Sjöhistoriska SOU 1997: 100inom museer

betalande besökare med1996, viket nedgång 7 000är personer.en ca
Minskningen fr.o.m. detta år endasti huvudsak orsakadär att museetav
får tidigareavgift dem besöker själva medanta ut museet, manav som
kunnat avgift besökte Kastellet.allata ut en av som

museiintendent ochmuseichef halvtid,Personalen består påav en en
tillkommerhalvtidstjänstgörande Under sommarhalvåretassistent.en

guider och vaktpersonal.
fastighetsverk. iKastellet förvaltas sedan 1993 Statens Museet ärav

förhuvudsak linje. de övriga delarna pågårinrymt i kastellets Ivästra
hotell-, konfe-ombyggnadsarbeten fornärvarande ochrenoverings-

för kontor. Fastighetsverket haroch restaurangverksamhet samtrens-
vindsutrym-också återställt s.k. fredstaken, vilket har skapatde stora

men.

4.3.3 Bedömning

tidigareVaxholms unikt det det endafästnings ärär attgenommuseum
förbandsmuseum verksamhet.regeringsbeslut för sinhar fått ettsom

kust-verksamhet dessutom del försvarets historiaDess speglar en av -
omfattning vidartilleriets dokumenteradinte finns isom samma-

något annat museum.
fler kustförsvarsanlägg-Genom Försvarsmakten lägger alltatt ner

tillfallaningar föremål böroch kustforsvarsförband ökar mängden som
hand teknik- ochfinns ökande behovDetmuseet. även att taett omav

kulturhistoriskt förstörasmateriel riskerarintressant att genomsom nu
eftersatt dåliga ekonomiskaunderhåll på grund resurser.av

framhåller yttrandeStatens forsvarshistoriska i sitt övermuseer
Kulturutredningens Sjöhistoriska loka-delbetänkande rörande museets
lisering omfattar flottan,bl.a. sjömilitära verksamheten baraden inteatt

befástningama frånkustartilleriet och dess föregångareävenutan
Carlstens Härnösand. samspelet mellanfästning i Marstrand till Utan
befästningamas verksamhethamnar och militära styrkor kan flottans
inte förstås. det angeläget Vaxholms fästningsDetta gör att museum

möjlighet förmedlingsverksamhetbedriva insamlings- och medattges
inriktning på kustartilleriets historia.

Frågan Vaxholms fästnings tillhörighet kanom museums synas
ligga utanför kommitténs arbete. Kommittén har ändock valt belysaatt
frågan bakgrund kustartilleriet endast i mindre omfattningmot attav
finns vid SjöhistoriskaMarinmuseum och ochrepresenterat museet att

överförande till central museimyndighet Kulturdeparte-inomett en
skulle säkerställa och utveckla verksamhet.mentet museets
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Samverkan5

förslagKommitténs

ochförsvarshistoriskamellan Statenssamverkanstärka museerFör att
vidöverintendentenkommitténföreslår attöhistoriskaStatens museer

myndighetensandra sty-denledamot iingårmyndighetrespektive som
relse.

förstyrelsenibörFörsvarsmaktenmedsamverkanstärkaFör att
ingåSjöhistoriskaoch Statensförsvarshistoriska museerStatens museer

försvarshistoriskaStatensFörsvarsmakten. I museersförföreträdare
försvarsorganisa-frivilligaför deföreträdareingåstyrelse bör även en

tionerna.
musei-rörandebestämmelserKungl. Maj:tsKommittén attanser

del intetill ärdå deupphävas, storbörmarinenverksamheten inom
för Sta-chefernapåankommabördetKommitténtillämpliga. attanser

iSjöhistoriska attoch Statensförsvarshistoriska museertens museer
formernakomma överensFörsvarsmaktensamråd med närmare om

verksamhet.museikommittésMarinensinnehållet ioch
tele-historiskaförstyrelsen Försvaretsdet iföreslårKommittén att

och För-FörsvarsmaktenförförutomFHT, representantersamlingar
för Sta-tvåingår representanterfortsättningsvismaterielverk,svarets

sjöhisto-för Statensoch representantförsvarshistoriskatens enmuseer
MarinmuseumArmémuseum,skall representerariska Dessamuseer.

verksamhetfortsattaunderlätta FHT:sFöroch Flygvapenmuseum. att
för-och StatensSjöhistoriskaStatenskommitténförutsätter att museer

dessaipolicyharmöjligtså långtsvarshistoriska gemensamenmuseer
frågor.

Sjöhistoriskavid StatensöverintendentenföreslårKommittén att
mellansamverkanformaliseraförinitiativerforderliga atttarmuseer

marinkommando.och SydkustensMarinmuseum
1996:3lförordningen§ i18slutligenföreslårKommittén att om

fårFörsvarsmaktenändras såskjutvapenmyndigheters attstatliga m.m.
Sjöhistoriskaför Statenstillämpningenföreskrifter för ävenmeddela

museer.
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5.1 Inledning

angeläget aktivtframgår detAv kommittédirektiven är ettattatt sam-
ochförsvarshistoriska Statensarbete mellanetableras Statens museer

ochSjöhistoriskaSjöhistoriska Vidare bör Statens museer,museer.
kontakteroch aktivauppehålla fastadettainom särskilt Marinmuseum,

mellan sjö-samverkan Statensmed den utsträckningFörsvarsmakten. I
mel-påverkar samverkanFörsvarsmaktenhistoriska och ävenmuseer

Försvarsmakten har kom-ochlan försvarshistoriskaStatens museer
föränd-tillmed förslagdetta och kommamittén valt belysaävenatt

ringar.

försvars-mellanSamverkan Statens5.2

sjö-ochhistoriska Statensmuseer

historiska museer

Allmänt5.2. l

detKulturpolitik framgår1996/97:3Av propositionen är storatt av
medkunna arbetaförsvarshistoriskabetydelse för Statens ettattmuseer

vidmakthållautvecklinghistoriskasamlat perspektiv försvaretspå samt
helhetFörsvarsmakten i dessförhållande tillförankring och legitimitet i

sjöhisto-medlagts Statensefter det Marinmuseumäven att samman
förhuvudansvarhaskall därför fortsattriska Myndigheten ettmuseer.

vidareframgårmuseifrågor. propositionenövergripande militära Av att
ochutföra tillsynskallStatens försvarshistoriska som nu,museer,

special-förbands- och vapenslagsmuseerrådgivning samtgentemot
samråd medgäller dock isamlingar Försvarsmakten, vad marineninom

Statens Sjöhistoriska museer.
formali-myndigheterna harskall ske mellansamverkanDenna som

försvarshistoriskainstruktion föri förslaget till Statens1 § iserats
skallfråga sjöförsvaretvilken det framgår iatt myn-museer, omav

Sjöhistoriskadigheten samråda med Statenslämplig omfattningi
Sjöhistoriskatill instruktion för Statensmuseer och i förslageti 3 §

skallfråga sjöförsvaretvilken det framgår iatt myn-museer, omav
försvarshistoriskadigheten omfattning samråda med Statensi lämplig

eller kultur-samlingar militärbiträda vid tillsynensamtmuseer av av
historisk används begreppet sjö-förslagen till instruktionerart. I
försvaret, då det kan ha vidare innebörd marinen.änanses en

samarbete etablerasförutsätter också fördjupatKommittén ettatt
mellan Sjöhistoriskaförsvarshistoriska och StatensStatens museer
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skallsamhällsutvecklingenbetydelse förförsvaretsförbl.a. attmuseer,
fortsättningen.isamlatkunna ävenpresenteras

styrelsermyndigheternasiRepresentation5.2.2

styrelsemyndighetsrespektiveföreslåsinstruktionertill attförslagenI
medräknad. För attöverintendentenledamöter,högst niobeståskall av

myndighetrespektivebörmyndigheternamellan varasamverkanstärka
detillMed hänsyn ären-styrelse.myndighetensandraföreträdd deni

vidöverintendentenkommitténföreslår attstyrelsernaiden avgörssom
myndighetensandra sty-denledamot iingårmyndighetrespektive som

relse.
förstyrelsernaibörFörsvarsmaktenmedsamverkanstärkaFör att

Sjöhistoriskaoch Statensförsvarshistoriska museerStatens museer
för-StatensFörsvarsmakten. Iförföreträdareingåfortsättningeniäven

deförföreträdareingåbörstyrelse ävensvarshistoriska enmuseers
delbetydelsefullDessa utgörförsvarsorganisationema. avfrivilliga en

för-mellanlänkvaritårenoch harverksamhetförsvarets engenom
samhället.ochsvaret

traditionsnämnd5.2.3 Försvarets

försvarshistoriskaStatensskall inomtraditionsnämndFörsvarets
harNämndentraditioner.militärauppgifterde rörfullgöra sommuseer

nämndeninsattes1992instruktionsöversynVid1985.sedanfunnits en
myndigheten.enhet iorganisatoriskfjärdeensom

sak-medanfrågorprincipiellaendastnormaltbehandlarNämnden
Nämndenmeddelat.nämndenriktlinjerdeenligtbehandlasfrågor som

krävsbeslututsträckningdenIbeslutsorgan. myn-avingetär eget
fallförekommandeIöverintendenten.dessafattasdighetskaraktär av

nämnden.ställningstagandeochdiskussioneventuelltilldåhänvisas av
ordförandeöverintendenteninstruktionengällande ärdenEnligt

Normaltövrigt.isammansättningenbeslutarmyndighetenmedan om
berörsledamöterdeendastsammanträdennämndens avdeltar i som

arménfrågorenbart rörinnebärsakområde. näraktuellt Det att som
flygvapnet.ellermarinenförföreträdareintevanligenbehandlas deltar

frå-sammanhängandedärmedheraldik ochberörfrågor inteden månI
Riksarkivet.vidstatsheraldikemhellerdeltar integor

bl.a.framgår nämn-Kulturpolitik att1996/97:3propositionenAv
Sjöhistoriskaför Statensinnehålla representantden förutsätts en
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vilket kommittén beaktat i förslaget till instruktion för Statensmuseer,
försvarshistoriska museer.

5.3 Samverkan med Försvarsmakten

5.3.1 Statens Sjöhistoriska samlingarmuseers

arbetetI med myndigheternas instruktioner har Försvarsmakten fram-
hållit vikten det i fortsättningen finnsäven representativaattav sam-
lingar avseende sjöförsvaret både vid Sjöhistoriska i Stockholmmuseet
och Marinmuseum i Karlskrona. Som skäl för detta bl.a. attanges sam-
lingarna behövs för underlätta rekryteringen till marinen och föratt att
tillgodse behovet utbildning sjöförsvarets utveckling inomav om ramen
för den officersutbildning marinen bedriver på Berga och isom
Karlskrona.

Kommittén har förslageti till instruktion för Statens Sjöhistoriska
i 10-11 föreslagit Sjöhistoriska fortsätt-iatt ävenmuseer museet

ningen fullgör de uppgifter inom myndigheten det samladerörsom
Sjöhistoriska området, med särskild inriktning handelssjöfarten ochmot
skeppsbyggeriet, medan Marinmuseum fullgör de uppgifter inom myn-
digheten sjöförsvaret. Kommitténrör Försvarsmaktensattsom anser
önskemål tillgodoses inom för förslag.sittramen

5.3.2 Marinens museikommitté

Allmänt

Kungl. Majzt Försvarsdepartementet har utfärdat bestämmelser röran-
de museiverksamheten inom marinen den oktober7 1966 TSA
1966:88.

Av bestämmelserna framgår bl.a. museiverksamheten inomatt
marinen har till ändamål förvalta och vårda marinens delatt statensav
sjökrigshistoriska samlingar, tillföra samlingarna marina föremålatt
ägnade belysa den historiska utvecklingenatt sjöförsvarets materielav
och vad sammanhänger med detta, i möjlig mån samling-att görasom

tillgängliga för forskare och allmänheten då så lämpligtarna är-
föremål samlingarna deponerasatt i Statens Sjöhistoriskagenom ur

eller i museal organisation befordra intressetmuseum samt attannan -
för marinen och dess arbete i tjänst.statens

Vidare framgår dåvarande Marinförvaltningenatt Försvarets mate-
rielverk leder museiverksamheten med biträde Marinens musei-av
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skall förvaras.föremålenbestämmerMarinförvaltningenkommitté. var
sjöhisto-till StatensöverlåtelseellerdepositionfattasbeslutInnan om

hosellermyndighetmusealtilldepositionellerriska annanmuseum
Marinensinhämtasyttrandeskalltillhör marinenmyndighet avsom

ochMarinmuseumdåvarandeberörärendetoch,museikommitté om
förchefenMarinmuseum, museet.KarlskronaiModellkammaren av

DenStockholm.tillförlagdskallmuseikommittéMarinens vara
dessaAvledamöter.älvskrivnaoch tvåledamötervaldaniobestår av

Försvarsmakten,nuvarandemarinenChefen förutseddafemär av
nuvarande FörsvaretsMarinförvaltningentvåmarinledningen, av
nuvarande Försvaretsintendenturverkmaterielverk, Försvaretsen av

Antikvitetsakade-ochHistorie-Vitterhets-,ochmaterielverk aven
Modell-ochMarinmuseetförchefenledamöterSjälvskrivna ärmien.

museidirektö-ochMarinmuseumnuvarandeKarlskronakammaren i
vidöverintendentennuvarandeSjöhistoriskavid Statens museumren

Överintendenten försvars-vid Statensmuseer.SjöhistoriskaStatens
ledamot.självslcriventillkommitdärefterharhistoriska sommuseer

denkommitténiledamötermaterielverk har utsettsenastFörsvarets
96005. AvTFMFörsvarsmakten,förTjänstemeddelandeapril 19962
ledamöter,adjungeradeharkommittén treframgår ävenbeslutet att

marinkom-Norrlandskustensvarderafornämligen representanten
förmuseichefentelesamlingarhistoriska samtmando och Försvarets

tidförutsedda treLedamöterna ärfástningsVaxholms avenmuseum.
1996.januarifrån den 1räknatår

året.gångerregel tvåsammanträder iMuseikommittén om

Förslag

dediskuteratsmuseikommitté harMarinensinriktningenFrågan avom
ochkulturpropositionenbl.a.avvaktatemellertidharåren. Mansenaste

Museikommittén attvidare.gåkunnaförförsvarsbeslutet nuavseratt
verksamhet.för sinbestämmelsernaaktualisera

försvarshistoriskaoch StatensSjöhistoriskaBåde Statens museer
dendåkvar,skall finnasmuseikommittéMarinensattansermuseer

bådadeförtillkan nyttakompetenssig besitterinom varasomen
dockbörmuseikommitténArbetet iverksamhet.myndigheternas mer

erfarenhetsutbyte.ochrådgivninginriktas mot
museiverksamhetenbestämmelserårs1966Kommittén att omanser

tillämpliga.del intetilldedå ärupphävas,börmarinen storinom
för-förcheferna Statenspåankommadet börKommittén attanser

samrådiSjöhistoriska attoch Statenssvarshistoriska museermuseer
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med Försvarsmakten komma formerna och inne-närmare överens om
hållet i Marinens museikommittés verksamhet.

5.3.3 historiska telesamlingarFörsvarets

Allmänt

Försvarets historiska telesamlingar FHT har mål medverka tillattsom
försvarsmaktens telemateriel till-representativa delar äldreatt tasav

registreras, dokumenteras, vårdas och förrådshålls till dess denattvara,
kan hand säkerställa museisamling-villFHTtas attom av museerna.

i landet totalt visar teknikutvecklingens roll försvarets utveckling.iarna
Arbetet i skall stöd försvarsmaktens avvecklings-FHT iettses som

arbete äldre telemateriel för uppfylla krav vad gällerregeringensattav
tillvaratagande, dokumentation och överlämnande materiel till Sta-av

försvarshistoriska främst tillvaraArbetet inriktastens mot att tamuseer.
och iordningställa föremål och/eller modeller markerar brytpunktersom
i utvecklingen, för tid och visuelltrepresentativa sin intressanta.är

ledsFHT styrelse, vilken föri ingår Försvars-representanterav en
makten och materielverk från varderaFörsvarets samt representanten
Arrné-, Marin- och Flygvapenmuseet. huvudsakliga arbetet sker iDet

urvalsgrupp, förslag bereds verkställande utskott föreetten vars av
styrelsens beslut.

Under budgetåret 1995/96 har försvarshistoriskaStatens museer
framtagit och faststställt insamlingspolicy, vilken bl.a. framgåren av

insamlingen föremål skall bygga vidare på deatt tre museernasav
befintliga samlingar och komplettera dessa.

FHT:s verksamhet inriktas de två åren inventeranärmaste mot att
och registera all förrådshållen doku-insamlad och materiel,FHT attav

materielen och utvecklingen de olika teknikområdenainommentera
iordningställa och överlämna materielen till FHTsamt att museerna.

kommer vidare stöd vid den fortsatta materielavveck-att ge museerna
lingen inom försvaret bistå vid utgallring föremålsamt museerna av

inte bedöms ha historiskt värde.som

Förslag

Det vikt Marinmuseum styrelsenär i sedanatt ävenrepresenterasav
det lagts med SjöhistoriskaStatens Kommitténsamman museer.
föreslår därför det i styrelsen, förutom foratt representanter
Försvarsmakten och Försvarets materielverk, fortsättningsvis ingår två
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ochförsvarshistoriskaför Statens enmuseerrepresentanter
skallDessa representeraSjöhistoriskaför Statensrepresentant museer.

Flygvapenmuseum.ochMarinmuseumArmémuseum,
kommitténförutsätterverksamhetfortsattaunderlätta FHT:sFör att

försvarshistoriskaoch StatensSjöhistoriska museerStatensatt museer
ochfrågordessapolicy i atthar samver-möjligtlångtså gemensamen

frågor.teknikhistoriskaiTekniskamedsker museetkan

samverkanLokal5.3.4

Marinmuseumsärskiltviktigtdetinledningen attframgår ärSom av
gällerFörsvarsmakten. Dettamedkontakteroch aktivafastauppehåller

där utgör ettKarlskrona, museetnivå ilokalochregionalpåinte minst
marinadetförståelsen arvet.förväsentligt inslag av

Ankarstiernakasemlokaler iharjuli 1997den museettill lFram
kom-sinochområde utgörmarinkommandosSydkustens genominom

historiadärområdeverksamheten inom ettdelnaturligpetens aven
fortfarandeanordningardeMångaparallellt.nutid gåroch somav

dettaExempel på ärl800-talet.och1700-ianvänds har sitt ursprung
fortfarande iärfemfingerdockornaochLindholmsdockans.k.den som

Statensdeljuli 1996till den 1frambruk. Genom avenmuseet somatt
detharFörsvarsdepartementetunderingåttförsvarshistoriska museer

vadMarinkommandot,med t.ex.samverkakunnatnaturligenäven
ekonomi-förvaringmagasinslokaler,fartygsunderhåll,gäller vapen,av

företagshälsovård.ochpersonalhanteringoch
naturligenFörsvarsmaktenmedsamverkandennaviktigtDet är att

Stumholmen.pålokalertill sinaflyttatsedanbestår museetäven nya
ochsamverkanÄven gjortsförsäkringar attömsesidiga omom

tidigareskall fortsättaområdetmusealadetpåtjänster somutbyte av
bakgrundminstinteformaliseras, motbördessakommittén avattanser

föreslårKommitténFörsvarsmakten.sker inomförändringarde som
erforder-öhistoriska tarvid Statensöverintendentendärför museeratt

ochMarinmuseummellansamverkanformaliseraförinitiativliga att
marinkommando.Sydkustens
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5.3.5 Förvaring av vapen

Gällande författningar m.m.

Vapenlagen föreskrifter enskilda organisa-1973:1176 innehåller om
tioners m.fl. befattning med skjutvapen och ammunition. Lagen
kompletteras omtryckt 1991:1257vapenförordningen 1974:123,av

utfärdas Rikspolis-och föreskrifter och allmänna rådav som av
ochstyrelsen. allt innehav skjutvapenEnligt vapenlagen är ammu-av

Enligtpolismyndigheten.nition tillståndspliktigt. Tillstånd meddelas av
44 § i vapenlagen gäller denna inte staten.

framlade juni 1995arbetsgrupp Försvarsdepartementet iEn inom
1995:38.skjutvapen DsSäkrare hanteringrapporten statensav

Arbetsgruppen skulle medbl.a. mycket stå vinnaansåg ettatt att sam-
farlig materielmanhållet skjutvapen ochregelverk för statliga annan

säkerhetssynpunkt.behöver hanteras med särskild från Ettsom omsorg
medel för nå för-sådant borde kunna verksamtregelverk attett envara

höjd resul-skyddsnivå kring militära och andra statliga Som ettvapen.
för-1996arbetsgruppens arbete utfärdade regeringen i januaritat enav

ordning myndigheters skjutvapenl996:31 statliga m.m.om
får förförordningen framgår "Försvarsmakten Försva-Av 18 § i att

försvarshis-forskningsanstalt ochmaterielverk, StatensFörsvaretsrets
behövs för till-toriska föreskriftermeddela de närmare sommuseer

får meddelalämpningen Rikspolisstyrelsenförordningen och attav
sådana föreskrifter för andra statliga myndigheter.

ochFörsvarsmaktens vissRegler förvaring fredi av vapenom
Överbefälhavarens medkungörelse 1979:17ammunition finns FFSi

föreskrifter eldhandvapen, kul-förvaring fred Försvarsmaktensiom av
kungörelsen finns bl.a.och FEKA.viss ammunition Isprutor m.m.

bestämmelser ochför förvaras i militära när vapenmuseervapen som
lånas Försvarsmak-till eller utanförmyndighet organisationut annan
ten.

Statens försvarshistoriska samlingarmuseers

I Statens försvarshistoriska samlingar delingårmuseers av vapen en
moderna förvaras Försvarsmaktensanvändbara enligtDessavapen.
regler. Flertalet tillhör Armémuseum och Flygvapenmuseum.vapen
Vid Marinmuseum finns huvudsakantal aktiva i gevär,ett vapen, som
speglar utvecklingen förvaras huvudsak förrådinom marinen. i iDessa
på Sydkustens marinkommandos område.
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Förslag

Sjöhistoriskamed StatensläggsDå Marinmuseum museersamman
skjut-myndighetersstatligaenligt förordningenkommer museet om

Med hän-föreslqifter.Rikspolisstyrelsensdärefter få tillämpaattvapen
ochFörsvarsmaktentillförs frånövervägande deltilltill att vapnensyn

lämpligtemellertidförefaller detområde attförvaras militärtpå mer
föreskrifter. EttFörsvarsmaktenstillämpafortsättningen fåriävenman

också denbör detsammaregelverketskäl för ärattannat samver-vara
och Statensförsvarshistoriskaskall ske mellan Statenskan museersom

förbands-de marinatillsynenvad gällerbl.a.Sjöhistoriska avmuseer
museerna.

förordningen18 § iföreslår kommitténbakgrund häravMot att om
fårFörsvarsmaktenändras såskjutvapenstatliga mydigheters attm.m.

Sjöhistoriskaför Statensföreskrifter för tillämpningenmeddela även
framgårlydelsedärmed få denskulleParagrafen avsommuseer.

sid. 15.
myndigheten Sta-visserligen helaomfattassådan skrivningMed en

före-FörsvarsmaktensfortsättningsvisSjöhistoriskatens avmuseer
KommitténMarinmuseum.delskrifter och bara deninte utgörsom

Sjöhisto-vidbetydelse, då detmindreemellertid dettabedömer avvara
kommerenstakaendast finnsriska och Vasamuseetmuseet vapen som

omfattas bestämmelserna.att av
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Instruktioner6

Kommitténs förslag

för Sta-instruktionernaframtidaKommittén i översynatt avenanser
börSjöhistoriskaoch Statensförsvarshistoriska museertens museer

betonaskallövergripandeställetimålsättningenövervägas merom
myndig-samhällsutvecklingen,och attt.ex.kulturarvetkunskapen om

kulturarvetmilitäradetkunskapenfrämjatill uppgiftheterna har att om
samhällsutveck-roll ioch desskulturarvetrespektive det maritima

lingen.
in-centralmuseemas§ ii 2vidareKommittén texternaattanser

framtidavidmoderniserasochbörgenerelltstruktioner över enses
översyn.

musei-påstrukturendendet iföreslårKommittén översynatt av
StatensKulturdepartementet övervägspågår inomområdet omsom

Sjöhistoriskaoch Statensförsvarshistoriska ansvarmuseersmuseers
Sjöhistoriskarespektiveförsvarshistoriskadetoch uppgifter inom om-

rollhaskulle kunnaderådet motiverar ansvarsmuseer.att somen

Inledning1

ändr.l990:571,förordningutfärdatden juni 1990har 7Regeringen en
Sjöhistoriskainstruktion för Statensmed1996:13141996:460 och

vidare denharRegeringenjuli 1990.den 1gälla fr.o.m.attmuseer
och1994:172ändr.1992:5l4,förordningutfärdatmaj 199227 en

försvarshistoriska attförinstruktion Statens1996:110 med museer
gälla fr.o.m. den juli 1992.1

april 1997kommittén den 1511/97 hardnrsärskild skrivelseI en
instruktioner.dessaändringar itillförslagkulturministern lämnattill

försvarshistoriskaförinstruktionen Statenstill ändringar iFörslaget
instruktionenitill ändringarförslagetochredovisas i bilaga 5museer

inomberettsharFörslagenbilagaSjöhistoriska iför Statens museer
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regeringskansliet. Regeringen har den 29 maj 1997 beslutat änd-om
ringar i instruktionerna för Statens Sjöhistoriska SFSmuseer

Änd-1997:336 och Statens försvarshistoriska SFS 1997:337.museer
ringarna allti väsentligt med kommitténsöverensstämmer förslag.

Förslaget till instruktion för Statens försvarshistoriska inne-museer
bär omarbetning denna helheti sin dels med anledning organi-en av av
sationsförändringen, dels till andraanpassning instruktioner försom en
centralmuseer inom Kulturdepartementets område. Innehållet i instruk-
tionen för Statens Sjöhistoriska har ändrats huvudsaki medmuseer
avseende på Marinmuseum läggs med myndigheten denatt 1samman
juli 1997.

6.2 Sammanfattning förslagen tillav

ändringar i instruktionerna

Regeringen har i propositionen l996/97:3 Kulturpolitik förordat att
Marinmuseum bör läggas med Statens Sjöhistoriskasamman museer,
eftersom förutsättningarna för rationell fördelning samlingar,en av
arbetsuppgifter och sakansvar förbättras inom föravsevärt ramen en

samlad sjöhistorisk museiverksamhet, särskild Vikt börsamt attmer
fästas vid vidareutvecklingen Marinmuseum brukitarav som nya
lokaler och basutställningar. Regeringen framhåller också Marin-att

bör inom myndigheten möjliga förstörstamuseum ges ansvar
insatserna inom sitt område". Riksdagen har beslutat enligheti med
förslaget.

Mot bakgrund härav har kommittén föreslagit Sjöhistoriskaatt
fortsättningeni fullgör de uppgifteräven myndighetenmuseet inom

det samlade Sjöhistoriskarör området, med särskild inriktningsom mot
handelssjöfarten och skeppsbyggeriet, medan Marinmuseum fullgör de
uppgifter inom myndigheten sjöförsvaret. har kommitDetta tillrörsom
uttryck i lO-ll förslageti till instruktion för Statens Sjöhistoriska
museer.

Försvarsmakten har framhållit vikten det framgent finnsävenattav
representativa samlingar avseende sjöförsvaret både i Stockholm och
Karlskrona, bl.a. för underlätta rekryteringen till och förmarinenatt att
tillgodse behovet utbildning sjöförsvarets utveckling inomav om ramen
för den officersutbildning marinen bedriver på ochBerga isom
Karlskrona. Kommittén detta önskemål tillgodoses inomattanser

för sitt förslag.ramen
Regeringen har vidare i Kulturpropositionen framhållit betydelsen

Statens försvarshistoriskaatt fortsättningeni skallävenav museer
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kunna arbeta med samlat perspektiv på försvarets historiska utveck-ett
ling vidmakthålla förankring och legitimitet till Försvarsmakten isamt
sin helhet. Kommittén har därför med utgångspunkt i 2 § 3 i Statens
konstmuseers instruktion 1988:677 föreslagit instruktionen2 § 3 iatt
för Statens försvarshistoriska skall få följande lydelse: "för-museer
teckna och vetenskapligt bearbeta samlingar militär eller kultur-av
historisk inom myndigheter bedriver militär verksamhet,art övasom
tillsyn sådana samlingar stödja andra samlingar militäröver samt artav
i Sverige.

Regeringen förutsätter tillsyn och rådgivning vad gäller marinenatt
skall ske i samråd med SjöhistoriskaStatens och aktivtettattmuseer
samarbete etableras mellan försvarshistoriska ochStatens Sta-museer

Sjöhistoriska för såväl försvar sjöfart skall kunnatens attmuseer, som
dokumenteras och skildras på heltäckande förEnsätt.ett representant
Statens Sjöhistoriska förutsätts tradi-ingå i Försvaretsävenmuseer
tionsnämnd, fortsättningeni skall knuten till för-Statensävensom vara
svarshistoriska har inarbetats och förslaget tillDetta i 1 12 imuseer.
instruktion för försvarshistoriskaStatens och förslaget tilli 3 § imuseer
instruktion för Statens Sjöhistoriska instruktionerna användsImuseer.
begreppet sjöförsvaret, då det kan ha vidare innebörd änanses en
marinen.

Kulturutskottet har i betänkandesitt 1996/97:KrU5 Kulturarvs-
frågor bl.a. tagit frågan skyddet värde-de kulturhistorisktupp om av
fulla fartygen. Utskottet bl.a. det angeläget kulturhisto-äratt attanser
riskt värdefulla fartyg i allmänhet, såväl segelfartyg fartyg,andrasom
kan bevaras. viktig åtgärdEn torde det inventering,görsattvara en
registrering och dokumentation fartygen. På Sjöhistoriska museetav
förs utförligt register segelfartyg och motsvarande registerett över ett

ångbåtar har nyligen påbörjats. sjöhis-över Det naturligt Statensär att
toriska får uppgifti aktiva samarbete medinsatser iattmuseer genom
andra sjöfartsmuseer dokumentera andra kulturhistorisktäven typer av
värdefulla fartyg. Utskottet framhåller det finns skäl med styrkaatt som
talar för det bör bli skyldighet för Sjöhistoriskaatt attmuseeten sam-
verka med till kulturhistoriskt värdefulla fartyg.ägare

Kommittén uppgiften inventera, och doku-registreraatt attanser
de kulturhistoriskt värdefulla fartygenmentera redan uttrycks i 2 § 1

instruktionen för Statens Sjöhistoriska den mån uppgiften be-Imuseer.
höver preciseras kan detta ske uppdrag i reglerings-t.ex. ett ettgenom
brev. Frågan samverkan kommittén emellertid sådanom anser vara av
vikt den bör ingå i myndighetens instruktion.att Som följd härav haren
detta införts i 2 § i förslaget3 till instruktion för SjöhistoriskaStatens
museer.
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Instruktionerna har till föreskrifterna i verksförordningenanpassats
1995:1332, bl.a. vad gäller antalet ledamöter i styrelserna och ärende-

handläggning.nas
arbetetI med instruktionerna har framkommit frågornågra av mer

långsiktig karaktär rörande myndigheternas målsättningar och uppgifter
ansvarsmuseifrågan. Kommittén har arbetat dessa frågorinte in isamt

sina förslag bl.a. beroende på den strukturen på musei-översyn av
området pågår Kulturdepartementet.inom behandlas dock iDesom
fortsättningen detta kapitel.av

6.3 Myndigheternas målsättningar och
uppgifter

kommitténsI förslag till instruktioner målsättningarna för myndig-är
heterna oförändrade förhållande tilli de nuvarande instruktionerna,
nämligen Statens försvarshistoriska har till uppgiftatt attmuseer
främja kunskapen det svenska försvarets verksamhet och utveck-om
ling sprida kunskap försvaret äldre tider försvaretsi ochsamt om om
roll i samhällsutvecklingen och Statens Sjöhistoriska haratt museer
till uppgift främja kunskapen det svenska sjöförsvaret, denatt om
svenska handelssjöfarten och det svenska skeppsbyggeriet genom
tidema. Kommittén framtidai instruktionernaöversynattanser en av
bör målsättningen ställeti övergripande skall betonaövervägas om mer
kunskapen kulturarvet och samhällsutvecklingen, myndig-attt.ex.om
heten "har till uppgift främja kunskapen det militära kulturarvetatt om
och dess roll i samhällsutvecklingen respektive uppgift"har till att
främja kunskapen det kulturarvetmaritima och dess roll iom sam-
hällsutvecklingen. Som följd härav bör förslaget till10 § i instruk-en
tion för Statens Sjöhistoriska ändras så Sjöhistoriskaatt museetmuseer
inom myndigheten fullgör de uppgifter det kultur-maritimarörsom

särskilt handelssjöfarten och skeppsbyggeriet".arvet,
Av 2 centralmuseemas§ i instruktioner framgår vilka uppgifter

särskilt skall utföra vad gäller samlingar,sina bl.a. vårda,attmuseerna
förteckna, bearbeta och ställa dessa. Vidare skallut övamuseerna
tillsyn eller lämna information, råd och hjälp åt regionala ochannan
lokala Kommittén i 2 § generellt böratt texterna övermuseer. anser ses
och moderniseras vid framtida centralmuseemasöversynen av
instruktioner. detI sammanhanget bör frågan detäven övervägas om av
instruktionerna skall framgå skall bedriva forskning,att t.ex.museerna

det föreskrivs i 2 § 4 i instruktionen för Statens försvarshistoriskasom
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studier ochfrämjamyndigheten skalldet framgårvilken attmuseer av
verksamhetsområdet.tillhörforskningbedriva i ämnen som

Ansvarsmuseifrågan6.4

tör-frågan väckts Statensharmed instruktionernaUnder arbetet om
skulle kunnaSjöhistoriskaochsvarshistoriska Statens museermuseer

skallfortsättningende iellerha roll ävenomansvarsmuseeren som
specialmuseer.vara

§ 3 ienligt 2försvarshistoriskatillMed hänsyn Statensatt museer
kultur-militär ellersamlingarhar tillsyninstruktionen överövaatt av
skulleverksamhetbedriver militärhistorisk myndigheterinomart som

forsvarshistoriskadetansvarsuppgitter inommyndigheten kunna ha
till-harkonstrnuseer,Statens övaområdet på attsätt somsomsamma

konstunderstödda samlingarellertillhörigaöver statenstaten avavsyn
och konsthantverk.

förfårSjöhistoriskabakgrund StatensMot ettatt ansvarmuseerav
lagtsverksamhet, sedan Marinmuseumsjöhistorisksamladen mer

ansvarsuppgiftema inomskulle det kunnamed detta, övertasamman
fram-KulturutskottetNordiskaområdet fråndet Sjöhistoriska museet.
detKulturpolitik1996/97:KrU1betänkande ärhåller också i sitt att

påmyndighetsstrukturmedarbetenaturligt regeringen i sittatt en ny
maritimaför detfråganmuseiområdet ansvaretöverväger om var

kandetocksåUtskottetframtiden.museiområdet skall ligga i attanser
övergripandefår sådantmyndighetlämpligt den ettatt ansvarsomvara

landetsmellanuppgiftsfördelningenfår lämna förslagi uppdrag att om
maritima museer.

KulturrådetsMuseiförslag övervägan-kulturrådsI Statens rapport -
uppgifter ochcentraladen förslag angående deoch ansvarmuseernas

betonade1986:3Kulturrådetsför landets museiväsende rapport
centralamellan deansvarsfördelningenKulturrådet vikten att mu-av
vissaske främsttydligare. bordeDetta attgörs museergenomseerna

museiväsendetssamordningför överblick ochsärskiltett avges ansvar
basmuseerskulle benämnasolika Kulturrådet föreslog dessadelar. att

specialmuseer. Demedan skulle benämnasövriga centrala se-museer
och fram-omfattanderespektive ämnesområdenhar inom sinanare
därförspecialistkompetens ochstående samlingar ärsamt stor enen

i sinämnesområdetbl.a. för andra har representeratresurs museer som
verksamhet.

1986/87:97 de centralaregeringens propositionI museernasom
medföredragande statsrådetuppgifter och ansåg det att,ansvar

samordningsfrå-förutgångspunkt från det särskilda ansvar museernas
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basmuseema skall adekvat kalla dessa förha, det attgor mer
histo-skulle nuvarande StatensAnsvarsmuseemaansvarsmuseer. vara

riska etnograñska blandNordiska Folkensmuseet,museum, museum -
området konstde kulturhistoriska konstmuseerStatens inommuseerna,

naturhistoria.Naturhistoriska riksmuseet inom området Avsamt propo-
sitionen framgår vidare innebörden och innehållet iatt ansvarsupp-
giften samtidigtför dessa behöver utvecklas och preciseras sommuseer

löpandeutvecklingen rollen böransvarsmuseum ses som enav som
Kulturutskottetuppgift för själva dialog meddem i övrigaen museer.

tillstyrkte riksdagen beslöt iförslag KrU1986/87:21 ochregeringens
enlighet därmed rskr. l986/87:342.

1995:84 Kulturpoli-Kulturutredningen förordade betänkandei sitt
tikens behålls och utveck-inriktning modellen medatt ansvarsmuseer
las. specifika uppgifter följer med uppdragetDe att vara ansvars-som

Utred-måste tydligare inom varjeprioriterasmuseum ansvarsmuseum.
möjlighetenningen vidare bordeansåg regeringen pröva attatt noga

framhåller propositionenminska antalet iRegeringenansvarsmuseer.
ytterligare bör1996/97:3 museiområdetKulturpolitik strukturen påatt

utvecklas underlag för långsiktigså får bättreregeringenatt en mer
lösning, de uppgifter ligger påmåste beaktaäven ansvars-som som
museerna.

skall haKommittén frågan vilka ytterligareatt museer somanser om
det uppdragsärskilda ansvarsuppgifter bör avvakta redovisningen av

den julinuvarande 1regeringen givit de att senastansvarsmuseema
ansvarsmuseirollenför redovisa vad1997 den femårsperiodensenaste

inneburit, och vilka effektervilka åtgärder vidtagits, vilka resultatsom
dessa strukturenfått. Kommittén föreslår det i den inomöversynatt av
museiområdet pågår inom Kulturdepartementet övervägs omsom
Statens försvarshistoriska och SjöhistoriskaStatens museersmuseers

sjöhisto-och uppgifter det försvarshistoriska respektiveinomansvar
riska ha rollområdet motiverar de skulle kunnaatt en som ansvars-
museer.
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Ekonomiska frågor7

Kommitténs förslag

Sjöhistoriskaregleringsbrev för StatensKommittén föreslår 1997 årsatt
avgiftsfinansierad verksamhetändras så punkten i avsnittet3attmuseer

Även medmyndigheten".får lydelsen: "Intäkterna disponeras enav
förförutsätts lokalkostnadema Vasamuseetsådan ändrad skrivning att:

finansieras ramanslag likhet med tidigare.från myndighetens i
tillgodoseförsärskilt anslag bör inrättasKommittén attatt ettanser

ställetvärdefulla segelfartygen ibehovet för kulturhistorisktstöd deav
för detta ändamål.för intäkter användsdel Vasamuseetsatt en av

medeltill fördelningtidigare förslaglikhet med kommitténsI av
medlen för SESAM-mellan föreslår kommitténmyndigheterna att

för-redovisashandhas och Statensprojektet i fortsättningenäven av
sjö-föreslår vidare Statenssvarshistoriska Kommittén attmuseer.

forsvarshistoriskahistoriska samverkan med Statensi museermuseer
för Marin-och slutrapportenlämnar den årliga för 1998rapporten

SESAM-projekt.museets
Sjöhistoriska iviktenKommittén vill framhålla Statensatt museerav

barkasskjuletoch iförhyming Slup-tidigt skede övervägerett aven
anledningmederforderliga kontakterKarlskrona efter ochår 2002 tar

därav.

Inledning1

februari 1997densärskild skrivelse dnr 7/97 har kommittén 13I en
mellanfördelning medel Sta-till kulturministern lämnat förslag till av

försvarshistoriska och SjöhistoriskaStatenstens museer.museer
december 1997funnit för perioden juli- 31Kommittén har 1att

ochdel anslagsramen9 248 kronor Marinmuseets000utgör av
för för-del låneramen Statens31 000 000 kronor Marinmuseets av

försvarshistoriska har vidare funnit 1998Kommittén utgörattmuseer.
ochdel anslagsramenpreliminärt kronor Marinmuseets19 216 000 av

för Sta-preliminärt kronor del låneramen31 000 Marinmuseets000 av
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försvarshistoriska Med hänsyn försvarshis-till Statenstens attmuseer.
toriska förhandlingar med fastighetsverk inteStatens ännumuseers
avslutats kan beloppen för avseende kapitalkostnader låne-1998 och

inte helt fastställas förrän slutet de preliminärai 1997. Omramen av
beloppen då behöver får det ankomma försvarshisto-justeras på Statens
riska anmäla detta till Kulturdepartementet.attmuseer

föreslagit förKommittén har de medel Marinmuseumatt som avser
perioden juli december tekniskt praktiskt handhas och1 31 1997 och-
redovisas försvarshistoriskaStatensav museer.

Förslaget fördelningtill medel har beretts inom regeringskansliet.av
Regeringen har den beslutat regleringsbre-19 juni 1997 ändringar iom

för SjöhistoriskaStatens försvarhistoriska och Statensven museer
förslag.Dessa i med kommitténsöverensstämmer stortmuseer.

Ändringar7.2 i års regleringsbrev1997

avseende SjöhistoriskaStatens museer

7.2.1 Bakgrund

Kommittén har för för anslaggått igenom regleringsbrevet år 1997
inom delarKulturdepartementets område Ku96/1244/ESU i de som
berör försvarshistoriskaStatens Sjöhistoriska och Statensmuseer

avgifts-Kommittén har funnit skrivningarna vad gäller denattmuseer.
finansierade dvs.verksamheten för SjöhistoriskaStatens museer,

efter-Vasamuseets Verksamhet, kan komma påverka Marinmuseum,att
skall finansieras myndighetensVasamuseets lokalkostnader översom

anslag och från behov får täckainkomsterna i månVasamuseet av
bevakningskostnadema för Sjöhistoriska och Marinmuseet.museet
Vidare kulturhistorisktskall kronor till bevarande500 000 avsättas av
värdefulla segelfartyg.

Av villkoren för den avgiftsfinansierade verksamheten framgår föl-
jande:

Vasamuseet skall verksamhetsområde medutgöra ett separat som-
undantag för lokalkostnaderna medi sin helhet finansieras av--
giftsintäkter och med intäkter. storlek bestämsAvgifternasexterna

Statens Sjöhistoriskaav museer.

Myndigheten skall varje halvår för Kulturdepartementet redovisa
besöksstatistik influtna entré- och försäljningsintäkter i förhål-samt
lande till kostnader för Vasaverksamheten.
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bevak-förkostnadernatäckaförutsättsverksamheteniInkomstema
månÖverskott får islutbudgetåretsefter avning Vasamuseet. -av

Vi-övrigt.imyndighetenkostnader förmotsvarandetäckabehov - bevarandetillkronor000500myndigheten avavsättaskalldare
segelfartyg.värdefullakulturhistoriskt

StatensisärredovisasskallverksamhetenresultatVasamuseets av
årsredovisning.Sjöhistoriska museers

regleringsbrevenifunnitsharför VasamuseetvillkorSärskilda
regle-infördes iPunkten 1bildades.myndighetendå1990/91,sedan

detstårâret attförsta1993/94. Detoch1992/93förringsbreven
medverksamhetsområdeskall separat somutgöra ett"Vasamuseet -

andraochavgiftermedfinansieraslokalkostnadernaförundantag -
myndig-ochhelhetsin attipreciseringenmedaninkomster,externa

1993/94.tillkomavgifternaskall bestämmaheten
Punk-oförändrad.däreftersakoch i1992/93 ärinfördes2Punkten

bildades.myndighetensedanregleringsbrevenisak funnitshar i3ten
beva-förskulle avsättasbeloppdetpreciserades1994/95Först som

tillkom4Punktensegelfartyg.värdefullakulturhistorisktrande av
1995/96.

ocksåframgick att1990/91förregleringsbrevetvillkoren iAv
skallsärskiltregeringenförutgångbudgetåretseftermyndigheten

förutgifterochinkomstermellanskillnadförekommanderedovisa
uppkom-anledningmedåtgärdertillförslagoch lämna avVasamuseet

dettahar1993/94förregleringsbrevetunderskott. Ielleröverskottmet
eventuellthurbeslutfattaskallendastregeringensåändrats omatt

föreskriftenhardärefterochdisponerasskallverksamhetenöverskott i
bortfallit här.

bevakningskostnaderochLokal-7.2.2

medintäkterfinansierashelhetskall i sinverksamhetVasamuseets av
myndighetensfinansieras överlokalkostnadernaförundantag som

lokalhyrandetframgår1993/94för attregleringsbrevetanslag. T.o.m.
fåranslagsposten1994/95fr.o.m.och att an-anslagsposteniingår
"skall",tolkasdockskall ett"fårlokalkostnader. Dettaförvändas som

finns iför Vasamuseetresultatbudgetdenbl.a.framgår somvilket av
ramanslagetfrånutgåskallbeloppetdärregleringsbrev,års1997 som

kronor.000345till 35preciseratslokalkostnaderför

3 17-0878
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Eftersom myndigheten med nuvarande för beräkningsystem av
lokalkostnadema inte alltid får full kompensation för hyreshöjningar
innebär villkoren myndigheten kan få omdispositioner denatt göra av
verksamhet finansieras ramanslaget, dvs. Sjöhistoriska museetssom av
verksamhet och efter den julil i år för kunnaMarinmuseets,även att
finansiera lokalkostnader.Vasamuseets

Enligt punkt villkoren förutsätts3 i inkomsterna i verksamheten
täcka kostnaderna för Vasamuseets bevakning, vilket följeregentligen
redan punkten detOm uppstår överskott verksamheten förutsättsiav
detta i mån behov täcka dessa kostnader för myndigheten iävenav- -
övrigt. Eftersom det hittills uppstått överskott verksamheten tillämpasi
detta villkor praktikeni så Sjöhistoriska bevakning bekostasatt museets

Vasamuseets medel. Med den nuvarande skrivningen kan fr.o.m.av
den l juni i år Marinmuseets bevalmingskostnader helt eller delvisäven
täckas överskott i Vasamuseets verksamhet.av

7.2.3 kulturhistoriskt värdefulla segelfartygenDe

Med anledning riksdagens uttalande hösten uppdrog1986av rege-
ringen året därpå Statens Sjöhistoriska ochövervägaattmuseum
lägga fram förslag till åtgärder för bevarande kulturhistoriskt värde-av
fulla segelfartyg. SjöhistoriskaStatens lämnade hösten 1988museum
sina förslag i Segelfartyg kulturminnesvården.inomrapporten

Av framgår bl.a. finns segelfar-det minst trettiotalrapporten att ett
bör bevaras för olika ochtyg att representera typersom ursprung,

användningsområden. skall byggda segelfartyg ellerFartygen vara som
segelfartyg med hjälpmotor för yrkesmässig fart och registrerade i Sve-
rige. De skall minst tolv långa och fyra breda, dvs.meter metervara
klassificerade fartyg. Grundläggande för bedömningen bör attsom vara
fartyget berättar något tid.sin skall kunna förmedla lcunskaperDetom

äldre tiders näringsliv, samhällsmiljö, arbetsförhål-skeppsbyggeri,om
landen, sociala villkor och estetiska ideal. föreslogsI rapporten att
Riksantikvarieämbetet blir ansvarig myndighet för fartygsbevarande.

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 1990/91
1989/902100, Bil. 10 viss del överskottet från Vasaverksam-att en av
heten används för tillgodose behovet till kulturhistorisktstöd deatt av
värdefulla segelfartygen. Kulturutskottet tillstyrkte detta bet.
1989/90:KrU2l och riksdagen beslöt enligheti med utskottets förslag.
Hittills har 19 fartyg erhållit ekonomiskt stöd.

Frågan stödet till de kulturhistoriskt värdefulla segelfartygen harom
därefter behandlats i Kulturutskottet 1992/93 bet. l992/93:KrU24 och
1997 bet. l996/97:KrU5. Vid behandlingen 1992/93 ansåg utskottet
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skall kunnaför stöddet det skapasangeläget ett utrymme attatt attvar
bokslut visarinteutgå till segelfartygen Vasamuseets ettäven om

det därför motiveratöverskott. Utskottet ansåg överväga ettatt om
Vid behandlingen 1997för ändamålet.särskilt anslag skulle inrättas

ochkulturhistoriskt intressantautskottet det angelägetansåg är attatt
segelfartyg, kan bevaras.och baravärdefulla fartyg allmänhet, intei

dokumenteradärför få i uppdragSjöhistoriska börStatens attmuseer
finns detVidarekulturhistoriskt värdefulla fartyg.andraäven typer av

Sjöhistoriskaskyldighet förbör bliskäl talar för det museetatt ensom
informationsinsat-råd ochochsamverka med fartygsägamaatt genom

bevarande-kulturhistoriska sammanhangen,desprida kunskapser om
hantverkstraditionermöjligheter, m.m.

Förslag7.2.4

myndighe-Myndigheter finns tvåanslaget CentralaInom H.1 museer:
resultat-verksamhet underavgiftsñnansieradbedriver separatter som

medNaturhistoriska riksmuseetnämligenoch verksamhetsområde,
medSjöhistoriska Vasa-ochOrrmiteatern Cosmonova Statens museer

historiskaochRiksantikvarieämbetetInom statensmuseet. museer
föravdelningenverksamhet inomavgiftsfinansieradbedrivs också

arkeologiska undersökningar.
verk-för dessavillkorregleringsbrevetsVid jämförelse mellanen

delentillsamheter framkommer villkoren överensstämmer,störstaatt
föränd-tillför förslagskillnader intressedet finns vissa ettatt avmen

vill-jämförande uppställningförring villkoren EnVasamuseet. avav
koren finns bilagai

finnsverksamheteninkomsternaVad gäller dispositionen avav
och Cosmo-respektivepunkten för Vasamuseetvissa föreskrifter i 3

myndighetenreglerat hurpunktfinns i 5CosmonovaFör ävennova.
administra-centralaför täckainkomster avseddaskall förfara med att

punk-framgår iRiksantikvarieämbetetförtionskostnader. villkorenAv
myndigheten.endast Intäkterna disponeras1ten att av

villkoren för Vasamuseetsdetta skulle framgå påOm sätt avsamma
vill-gällandeeffekternabeskrivnaverksamhet skulle de tidigare av nu

myndighetenskrivning skullekor sådankunna undanröjas. Genom en
begrän-och intekunna medel där behovetanvända dessa störstär vara

sad till ändamål.vissa
villkoren fördärför punkten i VasamuseetKommittén föreslår 3att

Även medmyndigheten".får Intäktema disponeraslydelsen: enav
förlokalkostnadema Vasa-docksådan ändrad skrivning förutsätts att
tidigare.medramanslag i likhetfinansieras från myndighetensmuseet
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Kommittén särskilt anslag bör inrättas för tillgodoseatt ett attanser
behovet stöd för de kulturhistoriskt värdefulla segelfartygen ställetiav
för del intäkter används förVasamuseets detta ändamål.att en av

7.3 Medel för SESAM-proj ektet

Regeringen beviljade den november försvarshistoriska2 1995 Statens
bidrag kronor för2 908 180 åtta SESAM-projektettmuseer om

Ku95/1293/Ka, delvis. bidraget avsåg kronorAv 2 080 620 sex pro-
jekt vid Marinmuseum. Projekten omfattar ochvård renovering av
möbler, tillgängliggörande föremål tilltextilsamlingen, vård detav av

vård och registrering tavelsamlingen, vård och invente-museet,nya av
ring föremål i Berggården vård och inventering tågvirkes-samtav av
magasinet. Projekten skall avslutade den 30 juni 1998.vara

Vid Marinmuseum finns i nuläget tidsbegränsatärtre personer som
anställda för SESAM-projekten. dessa den arbetarAv är somperson
med vård och möbler anställd den februarirenovering 15t.o.m.av
1998 medan anställda den Efter dentvå 30 juni 1997.är t.o.m.personer
1 juli i år finns gäller tavel-emellertid ytterligare behov insatser vadav
samlingen, tågvirkesmagasinet och föremålen Berggården.i

Kulturdepartementet har betalat hela det beviljade bidraget tillut
Statens försvarshistoriska den deli juni 1997. I avsermuseer som
Marinmuseum kommer kronor anspråk den1 123 940 iatt tas t.o.m.
30 juni För1997 medan resterande kronor projekten956 680 avser
tiden juli likhet tidigare1 1997 30 juni 1998. med kommitténsI-
förslag till fördelning medel mellan myndigheterna föreslår kom-av
mittén medlen för fortsättningen handhasSESAM-projektet iävenatt
och redovisas försvarshistoriskaStatensav museer.

Enligt projekten bedrivsregeringsbeslutet skall hurrapporter om
lämnas till Kulturdepartementet årligen den september och15senast en
slutrapport med redovisning projekten i helhet lämnassin senast treav
månader efter det projekten avslutats. Då den årligaatt rapporten avser
tiden den juni kan försvarshistoriska lämna30 Statenst.o.m. museer
denna för förMarinmuseum 1997. Kommittén föreslår sjö-Statensatt
historiska i samverkan med försvarshistoriskaStatensmuseer museer
lämnar både den årliga för för1998 och slutrapportenrapporten
Marinmuseets projekt. slutrapporten bör beaktas vad försvars-I Statens
historiska tidigare till Kulturdepartementet.rapporteratmuseer
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7.4 Slup- och barkasskjulet

det förslag till fördelning medel mellan myndigheternaAv somav
lokalytakommittén framgår nuvarandelämnat bl.a. Marinmuseetsatt

museibygg-kvm. kvm den nuvarande21 476 Härav 7 200utgör utgör
detnaden kasem vilken lämnar med utgångenAnkarstiema, museet av

första halvåret museibyggnaden, 716 kvm ikvm den 31997, 6 960 nya
,huvudsak och barkasskjulet,magasinslokaler kvm Slup-3 600samt

vilket disponeras hyreskostnader år 2002.t.0.m.utan
påbörjades 1700-taletGenom skapandet skärgårdsflottan på enav

fartygförvaringsbyggnader föromfattande byggnation skjulav som
färdigställdes 1787och båtar. Slup- och barkasskjulet på Stumholmen

skulleöst-västlig riktning. bottenplanetoch uppdelat fem skepp i Iiär
skjuletTidigt kom50 barkasser förvaras och på planet 90 slupar.övre

reservsjukhus,också för andra ändamål, bl.a.användas rust-att som
och bar-används Slup-kammare och beklädnadsförråd. nulägetI

seglande barkarkasskjulet bl.a. för de äldreFörvaringsplats somsom
segelsömnadfinns också repslageri,disponeras Marinmuseum. Härav

Mycketförlagor.och möjligheter mindre båtar efter äldrebyggaatt av
från frivilliga.verksamheten genomförs med insatser

enligt1700-talsbyggnad ochSlup- och barkasskjulet unikär en
nationellt kulturarv.Riksantikvarieämbetet betrakta ettatt som

Riksförbund HSBSlup- och barkasskjulet Hyresgästemasägs av
kostnadsfritt till Marin-och förhyrs Försvarsmakten, ställt detav som

för-fastighetsverk har inlettdisposition år 2002. Statensmuseets t.0.m.
naturligharhandlingar få köpa byggnaden, då denmed HSB att enom

genomföras detkoppling Skulle köpet kunna Fas-till Marinmuseum. är
tighetsverkets hyra byggnaden till Marinmuseum,avsikt näratt ut

Försvarsmakten löpernuvarande hyresavtal med ut.
verk-behålla denförutsättning för skall kunnaMarinmuseumEn att

efter år 2002samhet bedrivs Slup- och barkasskjuleti ärsom nu
förhyramöjlighetersåledes Sjöhistoriska harStatens attatt museer

myndigheten ibyggnaden. vill framhålla viktenKommittén ettattav
erforderligatidigt skede framtida förhyming ochöverväger taren

kontakter med därav.anledning
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Övningsfartyget7.5 J arramas

F.d. övningsfartyget fullriggat järnskepp fregattyp.Jarramas är ett av
Jarramas sjösattes år och övningsfartyg för flottans skepps-1900 var
gossekår övningssegel-till till hon flottans1938. Fram 1950 ettvar av
fartyg, varefter hon Karlskrona stad. för sin tidHonövertogs av var
tillsammans fullriggademed systerskeppet Najaden världens minsta
skepp.

Karlskrona kommun har beslutat invigningsgåva skänkaatt som
Jarramas till placeras vid den museibyggnadenMarinmuseum, att nya

Överlämnandetpå Stumholmen. ske vid deninvigningen nyaavses av
byggnaden den juni 1997.28

törsvarshistoriska harKarlskrona kommun och Statens museer
ingått för-avtal överlåtelsen Avtalet från StatensJarramas. ärett om av
svarshistoriska förbehåll dels försida slutet med Statensattmuseets
Sjöhistoriska dels fördetta fr.o.m. den juli 1997,lövertarmuseer

för-framgår bl.a.regeringens godkännande. avtalet StatensAv att
svarshistoriska förbinder tillseMarinmuseum sig attattgenommuseer

ochJarramas fartyget förblir placerat Karlskronahålls i skick, igott att
hålls tillgängligt för allmänheten. försvarshistoriskaStatens museer
fr.o.m vidarejuli Sjöhistoriska museer skall1 1997 Statens överta
anställningen för fartygets skötsel. Karls-den person som svararav
krona kommun sida bekosta skrovbesiktningförbinder sig å sin att en

för underhållsplan,J docka, underlagi tjäna samtattav arramas ensom
fyraårsperiod utbetalaför skötsel underersättningatt som enm.m.

sammanlagt kronor till försvarshistoriska750 000 Statens museer.
för fartygetssåledes kostnadernaFr.0.m. hösten år övergår2000

skötsel underhåll helt Sjöhistoriskaoch på Statens museer.
har beslutatStatens Sjöhistoriska och Karlskrona kommunmuseer

förskapa för utreda och vidta åtgärderarbetsgruppatt atten gemensam
lösa medde framtida ekonomiska frågorna ocksåatt men

huvuduppgiften fram-utveckla och driva projekt iatt gemensamma
tiden.

Regeringen har den medgivit Sjöhistoriska19 juni 1997 Statens
få gåva.Jarramasatt ta emotmuseer som
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åtgärderEkonomiadministrativa7.6

genomgripandemedförorganisationsförändringgenomföraAtt somen
probleminnebärpågående budgetårkonsekvenser underekonomiska

teknisk och praktiskformell, natur.av
reglerasmyndigheterstatligaekonomiska verksamheten iDen av

kalenderåretbygger påföreskrifter, vilkaförfattningar och somnumera
försvars-överföras från Statensmedel skallredovisningsperiod. Om
juli 1997denSjöhistoriska ltillhistoriska Statens museer permuseer

skallmyndighetutfärdas för respektiveföreskriftermåste särskilda att
årsredovisningar.årsbokslut ochkunna korrektaupprätta

redo-försvarshistoriskaanvänder StatensMarinmuseum museer
Sydkustensdelvisvilket administrerasFS-lokal,visningssystemet av

använderSjöhistoriskamarinkommando, medan Statens museer
redovis-korrektredovisningssystemet Cosmos. För externgöraatt en

budgetuppföljning måsteoch fungerande internning ett anpass-en
rapportutform-ochkontoplansuppläggningningsarbete för bl.a.göras

pågårårenupphör deredovisningssystemet Cosmosning. Då närmaste
medarbeteSjöhistoriska attför närvarande inom Statens ettmuseer

redanekonomisystemtill detövergåundersöka möjligheterna att som
deninföraskanelleranvänds vid Marinmuseum annat system persom

förändringaradministrativabehovetDärmed skullejanuari 1998.1 av
vid kunna minimeras.Marinmuseum

arbetetfasen iden slutligagått in ihar under 1997Marinmuseum
itillgängligavilket inneburitmuseibyggnaden,med den att resursernya

juniske slutetskall kunna iför invigningensin helhet använts att av
överföringföravdelasläget bör1997. det inte göraI att avenresurser

tidigarekommitténbakgrund härav harmedel kalenderåret. Motmitt i
juliperiodenför 1medel Marinmuseumföreslagit deatt avsersom -

och redovisashandhasoch praktisktteknisktdecember 199731 av
enlighetbeslutathar iRegeringenförsvarshistoriskaStatens museer.

med förslaget.
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Personalfrågor8

Kommitténs förslag

personalen vid Sta-tillsvidareanställdaKommittén konstaterar denatt
bestå 60 %Sjöhistoriska den juli i år kommer1tens att caavmuseer

antaletuppfattningkommitténsoch 40 % kvinnor. Det attmän ärca
därviduppmärksamhet börkvinnor Särskildbör öka för nå %.50att
det fårfästas öka antalet kvinnliga chefer. Kommitténpå attatt anser

förankomma chefen för öhistoriska inompå Statens att ramenmuseer
åtgärder frågan.det löpande jämställdhetsarbetet vidta lämpliga i

SjöhistoriskaKommittén vill framhålla vikten Statensatt museerav
fullgörasuppgifter fortsättningsvis kanvilkaöverväger avsom

minskapå sikt aktivtanställda med lönebidrag. Målet bör attvara
resul-avvaktan påandelen lönebidragsanställda myndigheten.inom I

Kultur-pågående analysarbete inomLOSAM-utredningen ochtatet av
med löne-tillsvidareanställningardepartementet bör inga ytterligare

bidrag ske.

8.1 Aktuella bestämmelser

ochanställningsskydd LASGenom ändringar lagen 1982:80i om
MBL prop.lagen medbestämmande arbetslivet1976:580 iom

och1994/95:l02, 1994/952123, 1994:1685bet. l994/95:AU4, rskr. SFS
1686 har arbetstagares rättigheter förstärkts vid övergång aven en
verksamheter från lagstiftningenarbetsgivare till Denen en annan. nya
trädde i kraft den 1 januari 1995.

Enligt ellerb gäller vid verksamhet6 § LAS övergångatt enav en
del ocksåverksamhet från arbetsgivare till övergårav en en en annan,
de rättigheter anställningsavtal och deoch skyldigheter på grund deav
anställningsförhållanden för pågäller vid tidpunkten övergångensom
den arbetsgivaren. tidigare arbetsgivarenDen ansvarigär gentemotnye
arbetstagaren för ekonomiska hänför till tiden föreförpliktelser sigsom
övergången.
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Enligt fjärde stycket i 6 b § skall anställningsavtalet och anställ-
ningsförhållandet dock inte övergå till arbetsgivare, arbets-en ny om

sig detta.tagaren Om arbetstagarenmotsätter i sådant fall inte kan
beredas fortsatt arbete skall han med stöd bliLAS uppsagd på grundav

arbetsbrist.av
Enligt 28 tredje§ stycket gällerMBL vid sådan övergångatt som

omfattas b6 § LAS den arbetsgivaren skyldig underär åratt ettav nye
från övergången tillämpa anställningsvillkoren i det kollektivavtal som
vid övergången gällde för den tidigare arbetsgivaren. Skyldigheten
upphör kollektivavtal börjar gälla för de arbetstagareett nyttom som
bytt arbetsgivare, det slutits s.k. inrangeringsavtal fört.ex. att ettgenom
dessa.

I samband med överföringen Marinmuseets personal har företrä-av
dare för kommittén sammanträffat med arbetsgivarföreträdare för de
båda myndigheterna med de lokala fackliga organisationerna vidsamt
Marinmuseum och Statens Sjöhistoriska för inventeraattmuseer
befintliga lokala avtal.

Då det här fråga lägga delär myndighetattom samman en av en
med myndighet det den mottagande myndigheten, dettaär ien annan
fallet Statens Sjöhistoriska skall ingå avtal med arbets-museer, som
tagarorganisationema. Avtal arbets- och anställningsvillkor förom
vissa arbetstagare vid Statens Sjöhistoriska har också slutitsmuseer
under juni månad 1997. Avtalet bifogas bilagasom

Överföring8.2 personal till Statensav

Sjöhistoriska museer

Inom Statens försvarshistoiiska fanns den l januari 1997museer
27 tillsvidareanställda med placering vid Marin-personer som var

Av dessa 19 anställda med lönebidrag. fannsHärutövermuseum. var
nio med tidsbegränsad anställning. dessaTre anställdapersoner av var
inom SESAM-projektet och för arbete med det marimnuseet.sex nya

Den personal har tidsbegränsade förordnanden medär ettsom
undantag, SESAM-projektet, anställda längst junit.o.m.som avser
månads utgång. För underlätta sammanläggningenatt harav museerna
under hand överenskommits med Statens försvarshistoriska attmuseer
eventuellt behov ytterligare anställningar med tidsbegränsade för-av
ordnanden inte skall tiden efter juni månads utgång. Om det underavse
våren uppstår behov tidsbegränsade anställningar den l juli vidav per
Marinmuseum skall anställningen ske vid Statens Sjöhistoriska museer.
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vid Marinmuseetanställdainbjudit deOrganisationskommittén har
överföringenocharbetesittinformeraförtill två avmöten att omom

Sjöhistoriskatillpersonalen Statens museer.
kommitténinformeradejanuari 1997den 10det förstaVid ommötet

direktivkommitténstill dettabakgrundenriksdagsbeslutet och samt om
arbete.pågåendeoch

kommitténinformeradefebruari 1997den 26andraVid det mötet
arbets-frånpersonalöverföringförbestämmelsergällande enavom

vidanställningskrivelsepresenteradetillgivare samt omenannanen
Skrivelsen1997.februariden 10dateradSjöhistoriskaStatens museer,

kvitteradestill ochöverlämnadesSkrivelsenbilagabifogas avsom
och harvidnärvarande mötetvid Marinmuseetde anställda varsom

Marin-vidanställdberörda. Ingenövrigatillpådistribuerats sättannat
anställnings-ochanställningsförhållandetsighar attmotsattmuseum

juli 1997.den 1fr.o.m.Sjöhistoriskatillavtalet övergår Statens museer
1997.under vårenanställningsindäremotharTvå sagt upppersoner

för denanställningsbevisutfärdatharSjöhistoriskaStatens museer
che-förordnatharRegeringenmyndigheten.tillöverförspersonal som

denfr.o.m.Sjöhistoriskavid Statensfen för Marinmuseum museer
juli 1997.1

1997under vårenharförsvarshistoriska samman-Statens museer
tillövergårpersonalför denpersonaktemauppdateratställt och som

överlämnas senastkommerAktema attSjöhistoriskaStatens museer.
sker ipersonalMarinmuseetsförLöneutbetalningamajuli 1997.den l

marinkommandoFS/SLÖR Sydkustensförsorgnuläget i avgenom
kommaavsiktför överensharSjöhistoriska attMKS. Statens museer

Av-1997.utgångenkvarståSkallrutinmed denna t.o.m.MKS att av
Statensenligtskeskalldärefterlöneutbetalningarnasikten är att

rutiner.Sjöhistoriska museets

Jämställdhet8.3

särskildaochkommittéer utre-samtligatill1994:124Enligt direktiv
analysföregåskommitténframläggsskall de förslagdare enavavsom

effekterna.jämställdhetspolitiskaderedovisningoch innehålla aven
vidochkvinnor mänfördelningenrörandeFör göraatt avprognosen

tagitkommitténharjuli 1997den 1SjöhistoriskaStatens permuseer
tills vidareanställdpersonalrörande denuppgifter ärfram vissa som
maj 1997.iMarinmuseuminklusiveSjöhistoriskavid Statens museer

StatensSSHMKolumnentabellUppgifterna ipresenteras avser
MMKolumenMarinmuseum.inklusiveSjöhistoriska avsermuseer

personal.myndighetensdelMarinmuseets av
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Av tabellen framgår de 142att anställda vidärav personer som
Statens Sjöhistoriska inklusive Marinmuseum 85 60 %ärmuseer per-

och 57 40män % kvinnor; 2738 % 40 år ochsoner ärpersoner
och 73104 % 41 år och äldre.är Av dem 40 år ochyngre ärsom

20 53 %är och 18 47 % kvinnor.män deAvyngre ärpersoner som
41 år och äldre 62,565 %är och 39 37,5 % kvinnor.mänpersoner

Ser enbart till Marinmuseum så de 27ärman ärav personer som an-
ställda där 17 63 % och 3710 % kvinnor;män 2personer personer
7,5 % 40 år ochär och 92,525 % 41 år och äldre. demär Avyngre

40 år ochär samtliga 1002 % kvinnor.är Av demsom äryngre som
41 år och äldre 6817 %är och 8 32 % kvinnor.mänpersoner

Av det totala antalet tillsvidareanställda 2637 %är personer
anställda med lönebidrag, vid19 Marinmuseum.varav

Om inga personalförändringarstörre inträffar kan kommittén kon-
myndighetenstatera Statens Sjöhistoriskaatt den juli1 i årmuseer

kommer bestå 60 % ochatt 40 % kvinnor.män Det ärav ca ca
kommitténs uppfattning antalet kvinnor bör öka föratt nå 50 %.att
Särskild uppmärksamhet bör därvid fästas på öka antalet kvinnligaatt
chefer. Kommittén det får ankomma på chefen föratt Statensanser
Sjöhistoriska inom för det löpandeatt jämställdhets-museer ramen
arbetet vidta lämpliga åtgärder för öka jämställdheten vidatt myn-
digheten.
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8.4 Lönebidrag

Som framgår föregående kommeravsnitt 37 attav personer vara
anställda med lönebidrag vid Statens Sjöhistoriska den juli1museer
1997. dessaAv anställda19 vid Marinmuseum.är De senare, som
sammanlagt utför 16,75 årsverken, 68 % samtliga tillsvidare-utgör av
anställda vid museet.

De lönebidragsanställda finansieras med lönebidrag utbetalassom
Arbetsmarknadsverket. Vid Marinmuseum finansieras de ävengenom

med anslagsmedel skall användas till lönekostnader för anställdasom
med lönebidrag arbetsförmedlingen anvisat regleringsbrev försom

för1997 anslag inom Kulturdepartementets område, sid. 90. Dessa
medel omfördelades från anslaget Särskilda åtgärder för arbetshandi-
kappade" kompensation för vissa kulturinstitutioner skulleattsom
kunna behålla andelen lönebidragsanställda det flexibla löne-när
bidragssystemet infördes. För 1997 uppgår dessa förmedel Marin-

till 1 400 kronor.000museum
LOSAM-utredningen har delbetänkandei sitt SOU 1997:5 Aktivt

lönebidrag avsnitt 7.1.10 konstaterat bl.a. 20 % alla anställdaatt ca av
inom de statliga arkiven, och Riksantikvarieämbetet ärmuseerna
anställda med lönebidrag, det finns institutioner där andelenattmen
lönebidragsanställda kan uppgå till 60 %. Utredningen konsta-närmare

vidare för centrala delar ochterar musei- arkivinstitutionemasatt av
aktiviteter såsom registrering och dokumentation andelen anställdaär
med lönebidrag så de grundförutsättning för verk-stor att utgör atten
samheten skall kunna bedrivas. Marinmuseum talande exempelär ett

detta.på Vid den administrativa avdelningen samtliga assistenterär tre
anställda med lönebidrag, vid dokumentationsavdelningen åttaär av
tolv anställda med lönebidrag, bl.a. bibliotekarien och samtliga tre
assistenter vid biblioteket och arkivet, och vid den pedagogiska
avdelningen sju åtta anställda med lönebidrag.är Om Marinmuseumav
inte skulle få möjlighet utnyttja anställda med lönebidrag detatt är
sannolikt inte möjligt driva verksamheten i byggnad.att museets nya

LOSAM-utredningen föreslår de flexibla lönebidragen bör bibe-att
hållas, den genomsnittliga bidragsnivån gradvisatt tilltrappasmen ner
60 %. Utredningen det inte ligger inom för dessattanser ramen upp-
drag redogöra för de särskilda konsekvenser för kulturområdetatt som
utredningens förslag angående villkor för anställning med lönebidrag
kan föranleda. Utredningen föreslår därför särskild konsekvens-att en
analys för kulturområdet sker förslaget till förändringar villkorenav av
för anställning med lönebidrag.
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antaletregeringen1996/97:l50 konstaterar attpropositionenI
inominstitutionervid vissabetydandelönebidragmedanställda är

kulturområdet.

denVidareoch ärarkivgäller dettaalltFramför genom-museer.
gällervadkulturområdet högrebidragsnivån äninomsnittliga gene-som

dessalönebidragsanställda har fördebetydelsetill denrellt. Med hänsyn
utreda-särskildemed denlikhetiregeringenverkamhetinstitutioners gör

för-kulturinstitutionemaför ettkonsekvensernabedömningen avattren
Regeringenordning.särskildanalyseras imåstelönebidragssystemändrat

avvaktansådan analys. Ilåta utföraskyndsamtavsikthar för att en
bidragsnivån igenomsnittligadenskall sänkningenutredningdenna av

forgenomsnittligadenkulturinstitutionemalönebidragen för motsvara
dettaInnebördenorganisationer.allmännyttigaandra arbetsgivare än av
skerdenskallkulturinstitutionerna motsvaraminskningen för somär att

procentenheter.uttryckt iandra,for

konsekvens-särskildmedarbeteerfaritKommittén har att ett en
Kulturdepartementet.pågår inomkulturområdetanalys för

fram-kommitténvillredovisatstidigarevadbakgrundMot somav
uppgif-vilkaSjöhistoriska övervägerhålla Vikten Statensatt museerav

lönebidrag.medanställdafullgöraskanfortsättningsvister avsom
lönebidragsanställdaandelenminskaaktivtsiktpåbörMålet attvara

LOSAM-utredningenresultatetavvaktan påmyndigheten. Iinom av
ingabörKulturdepartementetanalysarbetet inompågåendeoch det

ske.lönebidragmedtillsvidareanställningarytterligare
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Vissa övriga frågor9

Rationaliseringsåtgärder1

rationaliserings-möjligheterna tillfråganKommittén har övervägt om
med Sta-läggsanledning Marinmuseumåtgärder med att sammanav

områden inomockså fleraKommittén kanSjöhistoriskatens semuseer.
åtgär-vidta sådanakunna möjligtmyndigheten, där det skulle attvara

myndighetsnaturlig del ider. rationaliseringsfrågor börDå envara en
emellertidkommitténchef avstårarbete och ledas myndighetensav

myndighetsled-har erfaritfrån komma med förslag. Kommittén attatt
frågormed dessapåbörja arbetehar beredskap förningen att etten

fr.o.m. den julil i år.

direktivvissa9.2 Beaktande av

regionalpolitiskaRedovisning9.2.1 av
konsekvenser

utrednings-särskilda utredare ikommitteér ochEnligt direktiven skall
förslagsinakonsekvensernaarbetet redovisa de regionalpolitiska av

Dir. 1992:50.
redo-tilläggsuppdragfåttKommittén har den januari 199730 attett

myndigheten Sta-förutsättningarna för lokalisera ledningenvisa att av
redovisat sinaKommittén hartill Karlslcrona.Sjöhistoriskatens museer

ställningstaganden denna fråga kapiteli i

offentliga åtaganden9.2.2 Prövning av

Enligt bl.a. förutsättningslöstdirektiven skall varje kommitté pröva om
angelägenhet Dir.offentligden verksamhet utreds skall vara ensom

1994:23.
organisationskommitté harkommitténDå till sin karaktär är somen

medlägga myndighet, Statensdel Marinmuseum,att samman en av en
den verk-Sjöhistoriska kommittén prövningenatt ommuseer anser av
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samhet utreds skall offentligt åtagande gjord redan i ochett ärsom vara
med uppdraget givits. Kommitténatt har därför funnitinte anledning att

frågan ytterligare.pröva

9.2.3 Redovisning jämställdhetspolitiskaav
konsekvenser

Enligt direktiven skall de förslag läggs fram kommittér alltidsom av
föregås analys och innehålla redovisning hur de kan för-av en en av

påverka kvinnors respektiveväntas villkor och därmed förutsätt-mäns
ningarna för jämställdhet mellan könen Dir. 1994: 124.
Kommittén har till uppgift lägga Marinmuseum medatt samman
Statens Sjöhistoriska och kan dennapå grund svårigheter i attmuseer se
kunna redovisa hur kommitténs förslag kan förväntas förut-påverka
sättningarna för jämställdhet mellan könen. Kommittén har emellertid i
kapitel 8.5 Jämställdhet framtagit uppgiftervissa rörande personalen
vid Statens Sjöhistoriska inklusive Marinmuseum avseende majmuseer
1997.
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Bilaga l

förOrganisationskommitté samman-en

StatensinomMarinmuseumläggning av
Dir.med Statensförsvarshistoriska museer
1996:79Sjöhistoriska museer

1996oktoberden 17regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

förutsätt-underuppdragmedtillkallas att-organisationskommittéEn
förslag-regeringensmedenlighetbeslut ifattarriksdagenning attav

iMarinmuseumsammanläggningengenomföraochförbereda av
sjö-med StatensförsvarshistoriskaStatensinomKarlskrona museer

historiska museer.
b1.a.skallKommittén

sjö-Statensställning inomför Marinmuseumsriktlinjerdra upp-
historiska museer,

försvars-för Statensinstruktionernaitill ändringarförslaglämna-
Sjöhistoriskaoch Statenshistoriska museer,museer

myndigheterna,mellanmedelfördelningförslag tilllämna av-

Sjöhistoriskapersonal i Statensanställningföråtgärdervidta av-
museer,

mellankontakternaochsamarbetethurtillprincipförslaglämna-
försvarshistoriskaoch StatensSjöhistoriskaStatens museer

skallsidanandraFörsvarsmakten å ut-ochsidanåmuseer ena
formas,

vidta deövrigtirationaliseringartillmöjligheterna samtbeakta-
nödvändiga.bedömsåtgärder som
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Bakgrund

Genom ändring departementsförordningeni 1982:1 177, ändr.en
1996:724 har Statens försvarshistoriska fr.0.m. den juli1 1996museer
förts från Försvarsdepartementetöver till Kulturdepartementet. Rege-
ringen har vidare i propositionen 1996/97:3 Kulturpolitik föreslagit att
Marinmuseum i Karlskrona inom Statens försvarshistoriska museer
läggs med Statens Sjöhistoriska fr.0.m. den juli1 1997.samman museer
Riksdagen har inte tagit ställning till förslaget.ännu

Uppdraget

Regeringen uppdrar organisationskommitté förbereda ochatten
genomföra sammanläggningen Marinmuseum i Karlskrona inomav
Statens försvarshistoriska med Statens Sjöhistoriskamuseer museer.

Organisationskommittén skall dra riktlinjer för Marinmuseumsupp
ställning inom Statens Sjöhistoriska i enlighet med vadmuseer som an-
förs i propositionen 1996/97:3 Kulturpolitik.

Organisationskommittén skall lämna förslag till ändringar förord-i
ningen 1990:571 med instruktion för Statens Sjöhistoriska ochmuseer
förordningen 1992:514 med instruktion för Statens försvarshistoriska
museer.

Organisationskommittén skall lämna förslag till fördelning medelav
mellan myndigheterna för perioden juli1 1997 31 december 1997-

för kalenderåret 1998 inom de ekonomiskasamt iramar som anges
budgetpropositionen för prop.1997 1996/97:1 Utgiftsområde 17 Kul-

medier, trossamfund och fritid.tur,
Organisationskommittén skall vidta nödvändiga föråtgärder anställ-

ning personal i Statens Sjöhistoriska beaktandemedav museer av reg-
lerna övergång verksamhet från arbetsgivare till iom av en en en annan

b6 § i lagen 1982:80 anställningsskydd.om
Det angeläget aktivtär samarbete etableras mellanatt ett Statens

försvarshistoriska och Statens Sjöhistoriska Vidare börmuseer museer.
Statens Sjöhistoriska och inom detta särskilt Marinmuseum,museer,
uppehålla fasta och aktiva kontakter med Försvarsmakten. Organisa-
tionskommittén skall lämna principförslag till hur samarbetet och kon-
takterna bör utformas.

Organisationskommittén skall beakta möjligheterna till rationalise-
ringar i övrigt vidta de andra åtgärder bedömssamt nödvändiga.som

Organisationskommittén skall i sitt arbete särskilt beakta synpunkter
från Försvarsmakten.
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samtligatilldirektivbeakta regeringensarbeteskall i sittKommittén
regionalpolitiskaredovisautredaresärskildaochkommittéer attom

åtagandenoffentliga1992:50, prövaDir.konsekvenser att
konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisaDir.1994:23 attsamt

124.Dir. 1994:
in-arbetstagarorganisationercentralaberördahållaskallKommittén

synpunkterframföratillfällebereda democharbetet attformerade om
1976:580lagenmedenlighetförhandlingar igenomföra omsamt

arbetslivet.medbestämmande i

uppdragetRedovisning av

för-lämnafebruari 1997den 14skallOrganisationskommittén senast
skall kom-Vidaremyndigheterna.mellanmedeltill fördelningslag av

myndig-ändringar itillförslaglämnaapril 1997den 15mittén senast
redovisasskalldelar senastövrigaUppdragetsinstruktioner.heternas

den juni 1997.30

Kulturdepartementet
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Bilaga 2

Organisationskom-Tilläggsdirektiv till
sammanläggningmitten för aven

försvars-inom StatensMarinmuseum
Dir.sjöhis-med Statenshistoriska museer
1997:221996:03Kutoriska museer

januari 1997.regeringssammanträde den 30Beslut vid

Bakgrund

Marin-Kulturpolitik1996/97:3propositionföreslog attiRegeringen
skallförsvarshistoriskaStatensKarlskrona inomi museermuseum

regerings-VidSjöhistoriskamed Statensläggas museer.samman
tillkallabeslutadesoktober 1996densammanträdet 17 att orga-en

förutsättningunderuppdrag attmednisationskommitté att av-
med regeringensenlighetfatta beslut iskulle kommariksdagen att

Marin-samman-läggningengenomföraförbereda ochförslag av-
Kultur-1996:79.Dir.Sjöhistoriskamed Statens museermuseum

myndighetensdet gällerförslag. Närtillstyrkte regeringensutskottet
betänkande bet.sittkulturutskottet ikonstateradelokalisering

talarregionalpolitiska skälkulturpolitiskasåväll996/97:KrUl att som
Organisations-Karlskrona.iskall ha sittmyndighetenför säteatt

tilläggsuppdragfåenligt utskottet attdärförbordekommittén ett
tillmyndighetendenlokaliseraförredovisa förutsättningarna att nya

bordemeningsinriksdagenUtskottet ansågKarlskrona. att gesom
hem-vad utskottetbifallitharRiksdagentill känna.dettaregeringen

ställt rskr. 1996/971129.

Uppdraget

förutsätt-redovisaorganisationskommitténuppdrar åtRegeringen att
sjö-myndigheten Statenslokalisera ledningenförningarna att av

till Karlskrona.historiska museer
den juni30skall redovisasutredningens arbetedelDenna senastav

1997.

Kulturdepartementet
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Bilaga 3

röranderemissenerhållitmil.Myndigheter som

ledningenlokaliseraförförutsättningarna att av

KarlskronatillöhistoriskaStatens museer

kulturrådStatens
historiskaochRiksantikvarieämbetet statens museer

SjöhistoriskaStatens museer
etnograñskaFolkens museum -

försvarshistoriskaStatens museer
NordiskaStiftelsen museet
TekniskaStiftelsen museet

Telemuseum
Försvarsmakten

fastighetsverkStatens
universitetStockholms
Karlskrona/RonnebyHögskolan i

länStockholmsLänsstyrelsen i
länBlekingeLänsstyrelsen i

länSkåneLänsstyrelsen i
länBohusochGöteborgsLänsstyrelsen i

kommunStockholms
kommunGöteborgs
kommunKarlskrona

Malmö kommun
Mälardalsrådet
Östersjöinstitutet

kännedomFör

marinkommandoOstkustens
marinkommandoSydkustens

ledamöterKommitténs
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Bilaga 4

rörandepå remissenSammanställning svarav
ledningenlokaliseraförförutsättningarna att av

KarlskronatillöhistoriskaStatens museer

Remissinstanser1

frånremissenyttrandeanhållitharOrganisationskommittén överom
Riksantikva-kulturråd,institutioner: Statensochföljande myndigheter

Riksantik-fortsättningenihistoriskaochrieämbetet statens museer
FolkensSjöhistoriska etno-varieämbetet, Statens museummuseer, -

NordiskaStiftelsenförsvarshistoriska museetgrafiska, Statens museer,
fort-iTekniskaStiftelsenmuseet,Nordiska museetfortsättningeni

Försvarsmakten, Statensmuseet, Telemuseum,Tekniskasättningen
Karls-Högskolan iuniversitet,Stockholmsfastighetsverk,

Ble-iLänsstyrelsenlän,StockholmsLänsstyrelsen ikrona/Ronneby,
ochGöteborgsLänsstyrelsen ilän,SkåneLänsstyrelsen ikinge län,

Karlskronakommun,GöteborgsStockholms kommun,län,Bohus
Östersjöinstitutet.ochMälardalsrådetMalmö kommun,kommun,

lämnassynpunktertill deansluter sigStockholms universitet avom
SjöhistoriskaStatens museer.

SkåneLänsstyrelsen ietnografiska, elemuseum,TFolkens museum -
från sig.avståttMälardalsrådet harlän och yttraatt

Definitioner2

formregel någoncentralmuseemadagliga ledsdet arbetetI avavsom
denmuseicheferna,myndighetschefen,ledningsgrupp, vilken ingåri

ledande befatt-iofta ytterligarechefenadministrative samt personer
led-myndighetensSjöhistoriskaEnligtningar. Statens utgörsmuseer

kansli-museichefernamyndighetschefen,ning/ledningsgrupp samtav
dennañinktion. Imyndighetens administrativachefen, chef förärsom

Sjöhistoriskaförpersonaladministration, Statensochingår ekonomi- ett
Tele-ochTekniskaetnografiska,Folkens museetmuseummuseer, -

registratur.lönekontor samtgemensamtmuseum
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Organisationskommittén har i remissen definierat myndighetens
ledning myndighetschefen och kansliet. definitionDenna användssom
fortsättningsvis här.

3 Allmänt lokaliseringenom

Statens kulturråd det utarbetandet denärattanser av gemensamma
målsättningen, ansvarsdelegeringen och resursfördelningen inom myn-
digheten kommer viktigast de åren. denGenomnärmasteattsom vara
öppenhet för samarbete förutsätts finnas, blir lokaliseringsom en av
ledningen till Karlskrona inte det avgörande. kan sådanDäremot en
lokalisering eventuellt skede,iövervägas närett senare museernas
samspel klarnat ytterligare.

Statens sjöhistoriska har ambition med Marin-attsommuseer
inom myndigheten verka för förändring i attitydernamuseum en om

region kontra huvudstad konstruktivt och regionaltmed centraltett ut-
byte inom det påverkan kultur-museiområdet. Möjligheten till iegna
politiska frågor och förhållandet region/centrum beroendeinteärom av

myndighetens chef och kansli placeras Karlskrona,i utanom snarare av
de mål vill med verksamhet.uppnå sinman

Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län det första handii attanser
bör kulturpolitiska överväganden bör ledningenavgöravara som var
för myndigheten skall finnas.

Riksantikvarieämbetet, försvarshistoriska ochStatens För-museer
svarsmakten fördelarna med bibehållen ledningatt övervägeranser en
för Statens Sjöhistoriska Stockholm.imuseer

lokaliseringEn till Karlskrona skulle motverka möjligheterna att
effektivt leda myndigheten och rationaliseringar.göra

Stockholms stad myndighetsledningen skall förläggas tillattanser
Stockholm. Statens Sjöhistoriska skall överblicka samlingar imuseer
hela landet, driva utvecklingsarbete, medverka till föremål visas iatt
hela Sverige, främja internationellt utbyte Stockholm finns för-Im.m.
utsättningarna för fullgöra dessa nationella krav. Stockholmsregio-att

har fått allt viktigare internationell kulturell roll möjliggörnen en som
bättre och kulturutbyte på alla kontakternivåer. De ochtätare sam-
arbetsmöjligheter lokalisering myndigheten till Stockholmsom en av
på naturligt medför bör nedvärderasinte i diskussionen led-ett sätt om
ningens förläggning.

Nordiska inte det föreligger skäl förnågra led-attmuseet attanser
ningen för Statens öhistoriska lokaliseras till Karlslcrona.museer
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Tekniska Länsstyrelsen Stockholms ställeroch län sigimuseet
eftersommycket tveksamma till lokalisering till Karlskrona, bl.a.en

ledningen bör placerad där huvuddelen verksamheten ägerav rum.vara
Blekinge län detKarlskrona kommun och Länsstyrelsen i attanser

regionalpolitiska skäl talarfinns kulturpolitiskastarka såväl somsom
skall lokaliseras till Karls-för myndighetenledningen denatt av nya

förutsätt-Karlskrona kan deövertygadkrona. Kommunen är att geom
de Sjöhistoriska Er-behövs för ledningenningar museerna.avsom

rationali-inneburitutlokaliseringar har bl.a.farenheterna från tidigare
och nyorien-verksamheter kunnatseringseffekter omprövasattgenom

ochmed högrenyanställningarkompetenshöjningteras samt genom
bredare utbildningsnivå.

myndigheten StatenslokaliseringMalmö kommun attanser en av
linje med det princi-ligger väl iSjöhistoriska till Karlskronamuseer

musealageografiska spridningenpiellt viktiga öka deni att ansvars-av
funktioner.

GöteborgsKarlskrona/Ronneby,fastighetsverk, HögskolanStatens i
Östersjöinstitutet lokaliseringstöd föruttalar sittkommun och aven

till Karlskrona.sjöhistoriskaledningen Statens museerav

och samverkanLedning4

NordiskaSjöhistoriskaRiksantikvarieämbetet, Statens museet,museer,
stadStockholmsStockholms län ochLänsstyrelsenTekniska imuseet,

myndighetenförskapa förutsättningarsyftet måste attattanser vara
lokalise-börmöjligt. Ledningenskall kunna ledas så effektivt varasom

upprätthålla de kon-ochhela myndighetenrad där den bäst kan leda
med andrabl.a.internationella, krävs,takter, nationella och som

Försvarsmakten. Er-sektorn ochden kulturhistoriskainommuseer
verk-därledningen bör finnasfarenheterna talar för merpartenatt av

dedär %fallet Stockholm, 80samheten finns, vilket i detta iär avca
före-samarbeteanställda Möjligheterna till effektivtarbetar. yttreett

Stockholm.lokalisering tillfaller också vidvara mera gynnsamma en
denFörsvarsmaktenförsvarshistoriska ochStatens attansermuseer

mellan sjöhisto-fördjupade samverkan kommer krävas Statensattsom
Försvarsmakten fårriska försvarshistoriska ochStatensmuseer, museer

Sjöhistoriskaförutsättningar med lokalisering Statenssämre en av
förutsätter ocksåledning till Karlskrona. Försvarsmakten attmuseers

försäm-beslut lokalisering till Karlskrona inte medför någonett om en
sjökrigshistoriskaring möjligheten bibehålla representativaattav sam-

lingar Stockholm, vilket väsentligt rekryterings-, informations-i är ur
och utbildningssynpunkt.
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Karlskrona Karlskrona blirkommun myndighet iatt meranser en
ochsynlig Stockholm. Samverkan och inflytandet i samhälletiän
ochnäringslivet blir reellt och kraftfullt i Karlskrona. Kommunen

Östersjöinstitutet internationella kon-pekar möjligheterna tillpåäven
takter och internationellt utbyte.

framhållit behovetGöteborgs kommun har tidigare att staten tarav
där det skulleområdet,helhetsgrepp det totala maritimaöverett envara

samordnande roll. Medfördel SjöhistoriskaStatens museer ges enom
myndighetensbl.a.placering Karlskrona kommuneni attanseren

de kultur-förståelsen for maritimanationella blir tydligare, attansvar
bättre ochlandet blirhistoriska villkoren och förutsättningarna i att

Stockholm.myndigheten blir synligare iän
denden helhetssyn påfortfarande bakomkulturråd stårStatens

uttryckKulturrådet bl.a. givitverksamhetenoch Sjöhistoriskamarina
delbetänkandeKulturutredningensför remissyttrandei sitt över an-

Sjöhistoriskalokaliseringalternativgående uppdraget redovisaatt av
med sjö-läggs StatensGenom Marinmuseummuseet. att sammannu

därmed för-nationellahistoriska rådet det äransvaretattmuseer anser
Kulturrådet möjlig-aktuella organisationentydligat. Genom den ser

samverkan mellan Detheter till förbättrad samordning och museerna.
bl.a.personalutveckling,finns möjligheter tillockså ut-stora genom

bytestj och praktik.änstgöring

Sysselsättningseffekter5

ochförsvarshistoriska Länssty-Riksantikvarieämbetet, Statens museer
regional-kan innebära någonrelsen Stockholms län det intei attanser
arbetstill-tiotalbetydelse tillförapolitisk sysselsättningseffekt att ettav

fallen Karlskrona.i
angelägetdetLänsstyrelsen Göteborgs och Bohus län äri attanser

landet. placeingdet utvecklas flera kulturella i Encentraatt av myn-
därför sysselsättnings-dighetens ledning Karlskona riktigi är även om

tillskottet begränsat.är
beräknasdeLänsstyrelsen Blekinge län tio tjänsteri att somanser

till denför ledningen mycket välkommet tillskottoch dess kansli blir ett
hårt drabbade blekingska arbetsmarknaden.

KarlskronasKarlskrona kommun pekar på omstruktureringen iatt
näringsliv har inneburit arbetskraftstillgången och kom-äratt stor att

ñnns tillskottpersonal i det fall nyrekrytering skall ske. Ettpetent av
arbeten innebär utflyttningen.sysselsättningäven utöverny

Statens Sjöhistoriska framhåller det få kon-att ettsom avmuseer
kreta resultat museisamverkan kring admi-1984 års utredningav om
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nistrativa och tekniska vid de centrala Ds Uresurser m.m. museerna
Sjöhistoriska1984: 10 inrättades lönekontor vid Statensett gemensamt

för Folkens etnograñska, Tekniska ochäven museetmuseer museum -
samverkanTelemuseum. Vid flyttning till Karlskrona skulle dennaen

upphöra skulle behöva finna andra lösningaroch de övriga museerna
minskad belastning påför löneadministration. innebärsin Detta en

arbetstillfällen flyttas till Karls-kansliet och medför färre tioänatt
krona.

kulturenDecentralisering6 av

Länsstyrel-Karlskrona/Ronneby ochKarlskrona kommun, Högskolan i
tillmyndighetsfunktionenBlekinge placeringläni att avanser ensen

rörande denstatsmaktemasKarlskrona helt linje med intentioneriär
lokaliseringkulturpolitiken. Malmö kommun att myn-anser en avnya

det principiellt viktiga idigheten till ligger väl linje medKarlskrona i
ansvarsfunktioner.spridningen musealaöka den geografiskaatt av

kostna-framhållerförsvarshistoriskaStatens ävenatt ommuseer
mindre rationell finns detderna blir högre och ledningsfunktionen san-

myndighetsfunktioneneffekt förlägganolikt psykologisk iviss atten
till Karlskrona.

myndighe-kulturpolitisktStockholms stad det ärrättaatt attanser
arbets-de bästaledning får ställning och lokaliseringtens som geren

tillförläggningregionalpolitiska fördelarinstrumenten. De som en
den försämringKarlskrona skulle kunna kan på intet berättigasättge

kontaktmöjligheterledningsfunktionen, samordning och som enav
medföra.sådan förläggning skulle

de verk-huvuddelensjöhistoriska pekar påStatens att avmuseer
kopplinghar någonsamheter kan tänkas flyttas till Karlskrona intesom

kan påverkastill de kulturpolitiska målen, Varför några sådana mål inte
flyttning.genom en

och regionalpolitisktkulturråd det kultur-Statens att ange-anser
lägna Karlskronaför närvarande finns i i sinaMarinmuseumär att nya
och väckaspecialbyggda lokaler och dess verksamhet kommer attatt
intresse hos allmänheten och specialister.
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marinaDet7 arvet

framhållerBlekinge länLänsstyrelsenKarlskrona kommun och i att
verksamhetenden marinakoppling mellanfinns så unikingenstans en

visionKarlskrona. Kommunensoch fysiska miljön i ärden attsom
kunnaocksåbara bevaradärmed intehelheten ochlevandegöra utan

marinamiljö.levande marin Detfortfarandeuppleva historien i en
kring dettaVerksamhetersjäl.karlskronabornasdelärarvet en av

kom-kan visa. Detfåstöd påocherhåller uppbackning sätt ortersom
arbetskraft. Detstöd ochekonomiskttill uttryck nyagenommer

ytterligareDärmed betonas1997.marinmuseet invigs sommaren
Vid Karls-betydelse.samlingamastradition ochnaturligaKarlskronas

traditionoch obrutensamlad kompetensfinnskronavarvet avenen
arbete sedan 1680.marint

Östersjöinstitutet värdebetydanderimligen bördetatt vara avanser
miljö.marin-maritimlevandeverka iför myndigheten kunnaatt en

Forskning8

Länsstyrel-ochKarlskrona/RonnebyHögskolanKarlskrona kommun, i
områdetprofilerat sighögskolanframhållerBlekinge län moti attsen
utveck-isamverkanspartviktigkanoch därförtillämpad IT vara en

förförutsättningarheltvirtuella miljöerlingen muse-nyagersomav
andra Kommunenutställda påfinnsföremålvisa orter.att somerna

utveck-stadenTelecom Cityiockså IT-företagenframhåller att enger
öhistoriskadeutvecklingenlingskraft även museerna.avgagnarsom

Göteborgs ochLänsstyrelsenochStockholms län iLänsstyrelsen i
kvar ibörmyndighetenförledningenBohus län pekar på att vara

Sjöhistoriskaskulle innebära museetsStockholm flyttning attom en
utbildningmarinarkeologiskutvecklaförmåga och möjligheter att en

och SödertörnsStockholms universitetmedoch forskning samarbetei
högskola skulle försvåras.

funktionerAdministrativa9

finns fördelardetRiksantikvarieämbetets erfarenheter styr-är att ur
funktioneroch administrativaningssynvinkel ha ekonomiska näraatt

tillskulle lokaliseraskanslifunktionermyndighetensverksamheten. Om
Sjöhistoriskalikhet med StatensKarlskrona bedömer ämbetet i museer
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de tvåeftersomutökadebehövastotalt kommerdet att resurser,att
lokalise-Enfunktioner.kvar vissahabehöverStockholmimuseerna

utökatinnebära ettdärför attkommerKarlskronatillring snarare
rationaliseringar.tillmöjlighetresursbehov, än ge

Lokalerl O

dis-harpåuppmärksamheten statenattfästavillfastighetsverkStatens
denframhåller attkommunKarlskronaochKarlskronalokaler iponibla

ledigafinnsdetinnebärförsvaret attomstruktureringenpågående av
påplacerade Trossö.centraltmiljöhistoriskmarinlokaler i

samverkanlokalmässigdiskuteraÖstersjöinstitutet berett attär en
Sjöhistoriskaför Statensledningenmed museer.

uteslutaskanintedetpåpekar attförsvarshistoriskaStatens museer
tillbringamåsteKarlskronatilllokaliseringvidmyndighetschefenatt en

både ipå kontorsutrymmeställer kravdetStockholmtid i attmycketså
Karlskrona.ochStockholm

Kommunikationerll

påpekar attkommunKarlskronaochförsvarshistoriskaStatens museer
dagligamedbl.a.utbyggdavälKarlskronamed ärkommunikationerna
tågfor-dagligaochKöpenhamnochStockholmmedflygförbindelser

försvarshisto-StatensMalmö.ochGöteborgStockholm,medbindelser
Stockholmmellanföretasdockkonstaterar attriska somresormuseer

huvud-ochmed flyganspråkarbetsdag ihalvKarlskronaoch tar en
planeraviktdärför attmed tåg. Det resornaärarbetsdagdelen avenav

effektivt.användastid kandisponibelsårationellt och att

stnadsökningarKol 2

påpekarNordiska attoch museetförsvarshistoriska enStatens museer
inteinnebära ovä-skulleKarlskronatillledningen enlokalisering av

loka-anskaffningpåberoendebl.a.arbetet, nyafördyring avsentlig av
Även Sjöhistoriska attStatens enresekostnadema. anseroch museerler

lokalkostna-ökakommerytterligare attKarlskronatilllokalisering
derna.

SjöhistoriskaStatensflyttningpekar påTekniska att avmuseet en
kost-nuvarandedeninnebäraskullekansli attochledningmuseers

17-08784
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nadseffektiva samverkan vad gäller lönehanteringen upphör med åtföl-
jande kostnadsstegringar för Tekniska följd.museet som
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försvars-för StatensinstruktiontillFörslag
historiska museer

juli 1997den lmedochfrångällaatt

Uppgifter

kun-främjauppgifttillhar attförsvarshistoriska§ Statensl museer
utveckling samtochverksamhetförsvaretssvenskadetskapen om

roll iförsvaretsochtideräldre sam-iförsvaretkunskap omsprida om
hällsutvecklingen.

samtFlygvapenmuseumochArmémuseumingårmyndighetenI
traditionsnärnnd.Försvarets

omfattninglämpligimyndighetenskall sam-sjöförsvaretfrågaI om
Sjöhistoriskamed Statensråda museer.

särskiltskallMyndigheten2 §
nyförvärvochbearbetavetenskapligtochförteckna genomvårda,

myndigheten,anförtrottsharsamlingardeberika som
allmänheten samtförtillgängligtsamlingarnaurvalhålla ett av

verk-pedagogiskochutställningsverksamhetstödja annanochdriva
samhet,

ellermilitärsamlingarbearbetavetenskapligtochförteckna av
verksamhet,militärbedrivermyndigheterinomkulturhistorisk art som

mili-samlingarandrastödjasamlingar avsamtsådanatillsyn överöva
Sverige,itär art

verk-tillhöriforskning ämnenbedrivaochstudier somfrämja
samhetsornrådet.

traditioner, tra-frågor rörhandläggaskallMyndigheten även som3 §
området.militäradetpåärendenliknandeditionsvård och

imyndighetenfår2§i 2uppgifterdefullgörandetVid§ anges4 somav
verksamheten.avgiftsbeläggaomfattninglämplig

samling-föremåldepositionerförbetaltfår urMyndigheten ta av
medsamrådefterföreskrivermyndighetengrunderenligt somarna

Riksrevisionsverket.
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5 § Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1 och 2 fårsom
myndigheten åta sig utföra undersökningar,att utredningar och andra
uppdrag myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får
myndigheten ersättningta ut motsvarande kostnaderna för verksam-
heten.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen 1995:1332 skall tillämpas på Statens för-
svarshistoriska med undantag 4 § andra stycket, 14, 17,museer 19-av
20, 30 och 32 §§.

Myndighetens ledning

Överintendenten7 § chef förär myndigheten.

Styrelsen

8 § Myndighetens styrelse består högst nio ledamöter, Överinten-av
denten medräknad. En ledamöterna ordförande ochär vice ordfö-av en
rande.

Styrelsen beslutförär ordföranden ochnär minst hälften de andraav
ledamöterna, bland dem Överintendenten, närvarande.är

Styrelsen vice ordförande.utser

Organisation

9 § Vid myndigheten varderautgör enhet under ledningmuseet en av
museichef. Myndigheten haren centralt kansliett lyder undersom

Överintendenten.
Myndigheten bestämmer i övrigt sin organisation.

10 § Annémuseum skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som
lantförsvaretrör och trofésamling.statens

11 § Flygvapenmuseum skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten
luftförsvaret.rörsom

12 § Försvarets traditionsnämnd skall fullgöra de uppgifter inom myn-
digheten militärarör traditioner.som
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utsedda För-ledamötertraditionsnänmd ingår treI Försvarets av
Sjöhistoriska samtutsedd Statensledamotsvarsmakten, museeraven

Riksarkivet.vidstatsheraldikem
Överintendendenten nämnden.ordförande iär

Personalföreträdare

påtillämpasskall1987:1101Personalföreträdarförordningen13 §
försvarshistoriskaStatens museer.

Styrelsens ansvar

1995:1322verksförordningeni13 §ivad14§ Utöver angessom
andra19 §ipersonalfrågorsådanabesluta istyrelsenskall angessom

verksförordningen.stycket

Ärendenas handläggning

förhinderharövrigtielleri tjänstenhet inteför ärchefenNär15 § en
be-överintendentenden tjänstemanuppgifterchefenssköts somav

stämmer.

Anställningar m.m.

regeringen.överintendenten beslutanställs§16 avgenom
regeringen.beslutanställsMuseichefer avgenom

myndigheten.beslutasanställningarAndra av
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Motivering till förslaget till instruktion för
Statens försvarshistoriska museer

1 § Målsättningen förstai stycket oförändrad förhållandeär i till l § i
den nuvarande instruktionen. Texten anpassad tillär andra instruktioner
inom Kulturdepartementets område. Uppgifterna i den nuvarande in-
struktionen samla, bevaraatt och bearbeta samlingarna har förts till 2 §
1 och 2 § 3 främja studiersamt och bedrivaatt forskning till 2 §

Andra stycket finnsär i instruktionernanytt, för andra central-men
Museernas och Försvarets traditionsnämndsmuseer. uppgifter finns

beskrivnai 10 12 §§.-
Regeringen har i propositionen 1996/97:3 Kulturpolitik förutsatt

aktivtatt samarbeteett etableras mellan Statens försvarshistoriska
och Statens sjöhistoriska- förmuseer såväl försvar sjö-attmuseer, som

fart skall kunna dokumenteras och skildras på heltäckandeett Avsätt.
propositionen framgår vidare Statens försvarshistoriskaatt museer som

skall utföra tillsyn och rådgivning förbands-nu och vapenslags-mot
specialsamlingarsamt inom Försvarsmaktenmuseer i sin helhet, vad

gäller marinen dock i samråd med Statens Sjöhistoriska museer.
Mot bakgrund härav föreslår kommittén paragrafen fåratt ett nytt

tredje stycke vilket framgår myndigheten beträffandeatt sjöförsvaretav
i lämplig omfattning skall samråda med Statens Sjöhistoriska museer.
Innehållet korresponderar med bestämmelserna i 3 § deni föreslagna
instruktionen för Statens Sjöhistoriska Begreppet "sjöförsvaretmuseer.
används här i likhet med förslageti till instruktion för Statens sjöhis--
toriska då det kan ha vidare innebörd marinen.museer änanses en-

2 § Denna paragraf finns inte i den nuvarande instruktionen, harmen
införts här då den finns i instruktionerna för övriga centralmuseer.

2 § l Här finns delar de uppgifter finns i den1 § i nuvarandeav som
instruktionen.

2 §3 flertaletI instruktioner momentetför centralmuseema lyder
lämna infonnation, råd och hjälp regionala och lokalaannan museer
i mån möjlighet och tillgång på medel". Kommitténav föreslår att

i stället formulerasmomentet med utgångspunkt i 2 § 3 i Statens
konstmuseers instruktion 1992:514.

Genom skrivningen "förteclma och vetenskapligt bearbeta samlingar
militär eller kulturhistorisk inomav myndigheterart bedriversom
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förstödförsvarshistoriska attStatensverksamhet"militär museerges
försva-påperspektivsamlatmedarbetakunna ettfortsättningeniäven

legitimitetochförankringvidmakthållautvecklinghistoriska samtrets
betydelsefullframhållitregeringenvilketFörsvarsmakten, entill som

korresponderarKulturpolitik. Texten1996/97:3propositionenuppgift i
instruktionen.nuvarandeden§ i2mot

nuvarande 1ifinnsuppgifterdedelarfinnsHär2 § 4 somav

denstycket iandra2paragrafdenna motsvararInnehållet i3§
instruktionen.nuvarande

Deninstruktionen.nuvarandedeni4 §stycket4§ Första motsvarar
centralmuseema.förinstruktionerandrafinns iskrivningenföreslagna

instruk-nuvarandedenistycketandra4stycketAndra motsvarar
"eftermeddockharhörande ersatts sam-eftertidigareDettionen.

råd.

instruk-nuvarandedeni§3paragrafdenna motsvararInnehållet i§5
skall mot-myndigheten utersättning tardenmed tillägget atttionen,

kostnaderna.svara

tilläm-13321995:verksförordningenskallparagrafdennaEnligt§6
§§.och 323019-20,17,14,stycket,andra§4undantagmed avpas
antaletbestämmelserfinnsverksförordningenstycket omandra14 §

instruktionen.§ ii 8intagitsharstyrelsen. Dettailedamöter
be-styrelsen ärbestämmelser närfinnsverksförordningen§ omI 14

instruktionen.8 § iintagits iharslutför. Dessa
sinbestämmermyndighetenföreskrivs attverksförordningen§I 17

instruktionen.ii 9 §föreskrivsDettaorganisation.
bestämmelserfinnsverksförordningen perso-om19-20I

instruktionen.i14 §intagits iharnalansvarsnämnden. Dessa
skallårligenmyndigheternaföreskrivsverksförordningen att§I 30

ärendensådanaJustitiekanslern övertill somförteckningavlämna en
vid åretsavgjortsinteföregående år,julidenföre 1inkommit men
försvars-gälla för Statensskalldetta inteKommittén attutgång. anser

historiska museer.
anställningarbestämmelserfinnsverksförordningen m.m.32 §I om

instruktionen.i16 §intagits iharDessa

denstycket iförsta7paragrafdennaInnehållet i motsvarar§7
instruktionen.nuvarande
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8§ Innehållet i denna paragraf finns inte i den nuvarande instruk-
tionen. Dess motsvarighet finns dock i andra instruktioner för central-

föreslagnaDet antalet ledamötermuseerna. är till det antalanpassat
föreskrivs i 4 § verksförordningen. Med hänsynsom till chefen föratt

myndigheten regel inte ordförandeär i styrelsen har dock införtssom
tillägget vederbörande skallatt närvarande för styrelsen skallattvara

beslutför. Här har intagitsäven bestämmelsevara styrelsenatten om
vice ordförande.utser

9 § Innehållet i denna paragraf Dessär motsvarighet finnsnytt. dock i
instruk-tionema för andra centralmuseer. Att myndigheten skall ha ett
centralt kansli 9 § 5 idenmotsvaras nuvarande instruktionen.av

10-11 §§ Innehållet i dessa paragrafer 9 § l och 4 i denmotsvarar
nuvarande instruktionen. I l1§ används begreppet luftförsvaret, då
det kan ha vidare innebörd och bättreanses medöverenstämmaen

uppgifter detmuseets i denän nuvarande instruktionen använda
begreppet "flygstridslcraftema.

12 § Av propositionen 1996/97:3 Kulturpolitik framgår bl.a. att
Försvarets traditionsnämnd skall förbli knuten till Statens försvarshisto-
riska nämnden förutsättsatt innehållamuseer, men representanten som

Statens Sjöhistoriskautses av museer.
I första stycket i paragrafen regleras nämndens uppgifter. Detta

9 § 4 i denmotsvarar nuvarande instruktionen.
Andra stycket reglerar hur många ledamöter skall ingå i nämn-som

den och hur de skall Detutses. överensstämmer med nuvarande ord-
ning med tillägget Statens Sjöhistoriskaatt skall leda-utsemuseer en

Att överintendentenmot. skall ordförande i nämnden framgårvara av
12 § i den nuvarande instruktionen.

13§ Innehållet i denna paragraf 10 § i denmotsvarar nuvarande
instruktionen.

14 § Paragrafen innebär styrelsen fullgöratt de uppgifter som annars
ankommer på personalansvarsnämnden.

15§ Innehållet i denna paragraf 7 andra stycketmotsvarar i den
nuvarande instruktionen.
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museichefermyndighetens chef,hurparagraf reglerasdenna16 § I
gäller inomföljer den ordningInnehålletpersonaloch övrig utses. som

område.Kulturdepartementets

detdåhar utgåttinstruktionennuvarande mot-denInnehållet ii 15 §
verksförordningen.§21svaras av
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Bilaga 6

Sjöhistoriskaförinstruktion StatenstillFörslag
museer

juli 1997med den lfrån ochgällaatt

stilkursivmedmarkeradeändringarna är

Uppgifter

kunskapenfrämjauppgifthar tillSjöhistoriska att§ Statensl museer
och dethandelssjöfartensvenskadensjöförsvaret,svenskadetom

tiderna.skeppsbyggerietsvenska genom
ochMarinmuseumSjöhistoriskaingårmyndigheten museet,I

Vasamuseet.

särskiltskallMyndigheten2 §
nyförvärvochbearbetavetenskapligtförteckna,vårda, genom

myndigheten,anförtrottsharde samlingarberika som
allmänhetenförtillgängligt samtsamlingarnaurvalhålla ett av

verk-pedagogiskochutställningsverksamhetoch stödjadriva annan
samhet,

lokalaochregionalahjälpochrådinformation,lämna annan
fartyg ivärdefullakulturhistorisktbevarandeförverkasamt avmuseer

medel.påoch tillgångmöjlighetmån av

bevarandetmuseala statensvid detbiträdaskallMyndigheten3 § av
myndigheten.samlingarsjölcrigshistoriska utom

omfattninglämpligmyndighetenskall isjoförsvaretfrågaI sam-om
tillsynenvidbiträdaförsvarshistoriskamedråda Statens samtmuseer

kulturhistoriskellermilitärsamlingar art.avav

och får32 § 2iuppgifterdefullgörandetVid4 § myn-angessomav
verksamheten.avgiftsbeläggaomfattninglämpligdigheten i

fåroch 2enligthar lmyndighetenuppgifterde§5 Utöver som
andraochutredningarundersökningar,utförasigmyndigheten åta att

fåruppdragsverksamhetenenskilda.och Förmyndigheteruppdrag
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myndigheten ersättningta motsvarande kostnadernaut för verksam-
heten.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen 1995:1322 skall tillämpas på myndigheten
med undantag 4 § andra stycket, 14, 17, I 9-20, 30 och 32 §§.av

Myndighetens ledning

Överintendenten7 § chef för myndighetenär

Styrelsen

8§ Myndighetens styrelse består högst ledamöter,nio överinten-av
denten medräknad. En ledamöterna ordförande ochär viceärav en
ordförande.

Styrelsen beslutförär ordföranden ochnär minst hälften de andraav
ledamöterna, bland dem Överintendenten, närvarande.är

Styrelsen vice ordförande.utser

Organisation

9 § Vid myndigheten och deutgör enhetvart ett treav museerna en
under ledning museichef. Myndigheten har centralt kansliettav en som
lyder under Överintendenten.

Myndigheten bestämmer i övrigt sin organisation.

10§ Sjöhistoriska skall fullgöra de uppgiftermuseet inom myndig-
heten det samladerör Sjöhistoriska området, särskilt handels-som

öfarten och skeppsbyggeriet.

11 § Marinmuseum skall fullgöra de uppgifter myndigheteninom som
sjöförsvaret.rör

12 § Vasamuseet skall vårda och ställa regalskeppet Vasa och iut
samband därmed främja kunskapen den tidsepok skeppetom som
representerar.
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Styrelsens ansvar

skall1995:1322verksförordningen§i 13vad13 § Utöver angessom
stycketandra19 §ipersonalfrågorsådanaibeslutastyrelsen angessom

verksförordningen.

Ärendenas handläggning

Utgår§14

Utgår§15

förhinder,harövrigtielleri tjänstenhet inteför ärchefenNär16 § en
Överintendententjänstemandenuppgifterchefenssköts somav

bestämmer.

Upphävd17 §

Anställningar m.m.

regeringen.beslutÖverintendenten anställs18 § avgenom
regeringen.beslutanställsMuseichefer avgenom

myndigheten.beslutasanställningarAndra av

Upphävd§19

Utgår§20
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Motivering till förslaget till instruktion för
Statens Sjöhistoriska museer

1 § Då Marinmuseum läggs med Statens Sjöhistoriskasamman museer
den julil 1997 har tillkommitper i andramuseet stycket.

2 §3 Kulturutskottet har i sitt betänkande 1996/97:KrU5 Kulturarvs-
frågor b1.a. tagit frågan skyddet de kulturhistorisktupp värde-om av
fulla fartygen. Utskottet b1.a. det angelägetatt är kulturhisto-anser att
riskt värdefulla fartyg i allmänhet, såväl segelfartyg andra fartyg,som
kan bevaras. En viktig åtgärd torde det inventering,att görsvara en
registrering och dokumentation fartygen. På Sjöhistoriskaav museet
förs utförligtett register segelfartygöver och motsvarandeett register

ångbåtaröver har nyligen påbörjats. Det naturligtär Statens sjöhis-att
toriska får i uppgift aktiva insatserattmuseer i samarbete medgenom
andra sjöfartsmuseer dokumentera andraäven kulturhistoriskttyper av
värdefulla fartyg. Utskottet framhåller det finns skälatt med styrkasom
talar för det bör bli skyldighetatt för Sjöhistoriskaen museet att sam-
verka med till kulturhistorisktägare värdefulla fartyg.

Kommittén uppgiften inventera,att registeraatt och doku-anser
de kulturhistorisktmentera värdefulla fartygen redan uttrycks i 2 § 1

instruktionen. I den mån uppgiften behöver preciseras kan detta ske
t.ex. uppdrag iett regleringsbrev.ett Frågangenom samverkanom

kommittén emellertid sådan viktanser den bör ingå iattvara av myn-
dighetens instruktion. Som följd härav har detta införts i paragrafen.en

3§ den.Av nuvarande instruktionen framgår myndigheten skallatt
biträda vid det museala bevarandet Statens sjölcrigshistoriskaav sam-
lingar om det kan ske verksamhetenutan iatt övrigt eftersätts. Det

har tagits bort eftersom uppgiften måstesenare få tyngd i ochstörre
med Marinmuseumatt tillkommer del myndigheten.som en av

Andra stycket har tillkommit bakgrundmot regeringen iattav pro-
positionen l996/97:3 Kulturpolitik förutsatt aktivt samarbeteatt ett
etableras mellan Statens försvarshistoriska och Statens sjöhisto-museer
riska vilket såväl försvargör att sjöfartmuseer, kan dokumenterassom
och skildras på heltäckandeett Innehålletsätt. korresponderar med
bestämmelserna i l § tredje stycket deni föreslagna instruktionen för
Statens försvarshistoriska Begreppet sjöförsvaret användsmuseer.
här i likhet med i förslaget till instruktion för Statens försvarshisto--
riska då det kan ha vidare innebördmuseer marinen".änanses en-
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tilläm-1995:1332verksförordningenskallparagrafdennaEnligt6 §
§§.och 323019-20,14, 17,stycket,andra§4undantagmed avpas
antaletbestämmelserfinnsverksförordningen omstycketandra14 §

instruktionen.ii 8 §intagitsharstyrelsen. Dettailedamöter
styrelsen ärbestämmelser närfinnsverksförordningen om§14I

instruktionen.i8 §intagits iharbeslutför. Dessa
sinbestämmermyndighetenföreskrivs attverksförordningen§17I

instruktionen.§ ii 9föreskrivsDettaorganisation.
personal-bestämmelserfinnsverksförordningen om19-20I

instruktionen.i§intagits 13haransvarsnämnden. Dessa
skallårligenmyndigheternaföreskrivs attverksförordningen30 §I

ärendensådanaJustitiekanslern över somtillförteckningavlämna en
vid åretsavgjortsinteföregående år,juliden 1föreinkommit men

för Statensinstruktionennuvarandedeniundantagitsharutgång. Detta
öhistoriska museer . anställningarbestämmelser m.m.finnsverksförordningen om32 §I

iinstruktionen.18 §iintagitsharDessa

till detanpassatsledamöterantaletföreslagnadetparagrafen har§ I8
che-tillhänsyn attMedverksförordningen.4 §iföreskrivsantal som

dockharstyrelsenordförande iregel inte ärmyndighetenförfen som
styrelsenförnärvarande attskallvederbörandetilläggetinförts varaatt

styrel-bestämmelse attintagitshar ombeslutför. Här ävenskall envara
ordförande.viceutsersen

ingå iskallMarinmuseumtillhänsynmed attändradParagrafen är9 §
tillMed hänsyn att1997.juli museer-den lmedochfrånmyndigheten

skall ha ettmyndighetenföreslås attolikatilllokaliserade orterärna
kansli.gemensamtför, ettställetkansli icentralt som nu,

fullgö-skalluppgiftervilkareglerasparagrafer somdessaI§§10-11
Marinmuseum.respektiveSjöhistoriska museet avavras bl.a.regeringenförordarKulturpolitik1996/97:3propositionenI

Sjöhistoriskamed StatensläggasbörMarinmuseum sammanatt
fördelningrationellför sam-förutsättningarna aveftersom enmuseer,

inomförbättrassakansvar avsevärt ramenocharbetsuppgifterlingar,
viktsärskildmuseiverksamhet, attsamtsjöhistorisksamladför meren

itarMarinmuseumvidareutvecklingen somvidfästasdärvid bör av
vidareframhåller attRegeringenbasutställningar.ochlokalerbruk nya

förmöjligamyndigheten största ansvarinombör"Marinmuseum ges
förslaget.enligtbeslutatharRiksdagenområde".sittinominsatserna
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Kommittén föreslår bakgrund häravmot Sjöhistoriskaatt museet
i fortsättningenäven fullgör de uppgifter inom myndigheten rörsom

det samlade Sjöhistoriska området inom myndigheten, med särskild
inriktning handelssjöfartenmot och skeppsbyggeiiet, medan Marin-

fullgör de uppgifter inommuseum myndigheten sjöförsvaret.rörsom
Begreppet sjöförsvaref används här skäl i motive-av samma som
ringen till 3 § ovan.

Försvarsmakten har framhållit vikten det framgentatt även finnsav
representativa samlingar avseende sjöförsvaret både i Stockholm och
Karlskrona, bl.a. för underlätta rekryteringenatt till marinen och till-
godose behovet utbildning sjöförsvarets utveckling inomav om ramen
för den officersutbildning marinen bedriver på Berga och Karls-som
krona. Kommittén detta önskemål kanatt tillgodoses inomanser ramen
för sitt förslag.

14-15 §§ Dessa paragrafer föreslås utgå.
I 14 § föreskrivs samtliga styrelseledamöteratt att möjligt börom

närvarande ärendennär viktvara handläggsstörre i styrelsen. Detav
bör givet den åtaratt sig uppdragvara så långtett möjligt fullgörsom
detta detta särskiltutan att stadgas. Innehållet dessutom tillmotsvaras
del 8 § andra stycket, där det föreskrivsav styrelsen beslutföratt är när
ordföranden och minst hälften de andra ledamöterna, däriblandav
överintendenten, närvarande.är Minst fem nio ledamöter måsteav
således närvarande för beslut skall kunna fattas.attvara

Innehållet i 15 § i den nuvarande instruktionen 21 §motsvaras av
verksförordningen och kan därför utgå här.

16§ I paragrafen har vissa redaktionella ändringar gjorts för att
den till instruktionerna för andraanpassa centralmuseer.

20 § Paragrafen föreslås utgå. Frågan besked bisyssla detnärom om
gäller chefen för förvaltningsmyndighet lyder omedelbart underen som
regeringen prövas regeringen enligt 3 § l anställningsförordningenav
1994:373.
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Bilaga 8

SJÖHISTORISKA 10/97NrAVTALSTATENS
1997-06-06MUSEER

för vissa arbetstagareanställningsvillkorochAvtal arbets-om
Sjöhistoriskavid Statens museer

§1
Marin-1996/97:129beslutat rskr.riksdagenbakgrundMot attattav

läggsförsvarshistoriskaKarlskrona Statensi inom museermuseum
kon-juli 1997,fr.o.m. den 1Sjöhistoriskamed Statens museersamman

följ ande.staterar parterna

den 30Sjöhistoriskaarbetstagare vid StatenssådanaFör museer, som
place-medförsvarshistoriskaanställd hos Statensjuni 1997 är museer

anställ-anställningsavtal och dedeövergårring vid Marinmuseum,
tillför övergången Statensvid tidpunktenningsförhållanden gällersom

arbetstagarenden juli inteSjöhistoriska fr.o.m. 1 1997 mot-ommuseer
anställnings-l982:80b lagendetta. följer 6 §sig Dettasätter omav

skydd LAS.

- §
ivid Marinmuseumarbetstagareför såvälkonstaterarParterna att

för arbets-försvarshistoriskaKarlskrona inom Statens sommuseer
och för-Allmän löne-gällerSjöhistoriskavid Statenstagare museer

månsavtal ALFA.

vidarbetstagaregäller förde lokala avtalParterna är att somense om
skakap. § ALFAmed Stöd 5Sjöhistoriska 1Statens även avmuseer

Sjöhistoriskagår till Statensgälla för de arbetstagare över museersom
julienligt detta avtal fr.o.m. den 1997.l § i l

3 §
inrangeringsavtals.k.vad i 2 § i dettaParterna är sägsattom somense

tredjeStyckettredjekollektivavtal i 28 §sådantär ett nytt som avses
Avtaletarbetslivet.medbestämmandelagen 1976:580 imeningen om

anställningsvillkorochkollektivavtal arbets-alla lokalaersätter om
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tidigare gällt hos Marinmuseum inom Statens försvarshistoriskasom
för de arbetstagare går till Statens Sjöhistoriskaövermuseer som

museer.

4 §
Parterna med avvikelse från vad i 3 § deär, sägs attsom ovan, ense om
bestämmelser arbetstidens förläggning, jour och beredskap, obe-om
kvämtidstillägg och tjänsteresetillägg gällt för arbetstagare vidsom
Marinmuseum skall fortsätta tillämpas efter tillsövergången vidareatt
dock längst den med30 juni 1998 innebörd tidigaret.o.m. samma som
gällt enligt Förhandlingsprotokoll 1996-12-20 mellan ochSFHM ATO
vid SFHM.

5 §
Detta avtal gäller fr.o.m. den juli och har giltig-1 1997 i övrigt samma
hetstid ALFA.som

Statens Sjöhistoriska DIK-förbundetmuseer

Jan-Erik Reuterblad FagerstedtLars

SEKO TCO-OF/S

Bengt-Erik Falck Margareta Regnström
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ORGANISATIONSKOMNIITTEN FÖR EN
1997-01-10SAMMANLÄGGNING MARINMUSEUMAV

FÖRSVARSHISTORISKASTATENSINOM
SJÖHISTORISKASTATENSMUSEER lVIED

1996:03MUSEER Ku

Till

ÖHISTORISKA MUSEERANSTÄLLNING STATENS SJVID

inomMarinmuseumbeslutat1996december attden 19Riksdagen har
med Statensskall läggasförsvarshistoriskaStatens sammanmuseer

volym1996/97:1prop.juli 1997den lfr.0.m.Sjöhistoriska museer
1996/972129.rslcr.1996/97:KrU1,bet.

anställningsskyddl982:80lagenstycket iförstaEnligt b §6 om
tillarbetsgivarefrånverksamhetövergångvidLAS gäller att enenav

anställ-grundpåskyldigheterochrättigheterövergår aven annan,
arbetsgivaren.denpåanställningsförhållandetochningsavtalet nya

försvarshistoriskahos Statensanställninginnebär DinDetta museeratt
Sjöhistoriskahosanställning Statenstillövergårjuli 1997fr.0.m. den 1

Anställningenvid Marinmuseum.vidaretillsplaceringmedmuseer
juniden 30gällermånadslönochsysselsättningsgrad somsammaavser

försvarshistoriskahos Statensanställning1996 i Din museer.

anställ-ochanställningsavtaletstycke skallparagrafens fjärdeEnligt
arbetstagarenarbetsgivare mot-tillövergåningsförhållandet inte omny

ochanställningsförhållandetDigdetta. Om Dusig motsätter attsätter
skall DuSjöhistoriskatill Statensanställningsavtalet går över museer
den 14organisationskommitténtill senastskriftligenmeddela detta

tillskallinteanställning överDinmeddelar1997. Om Du attmars
grunduppsagd påblikommer DuSjöhistoriska attStatens avmuseer

arbetsbrist.
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Närmare information detta kan fåDu organisationskommitténsom av
sekreterare Björn Lindquist, tfn 08-405 34 94 eller Din fackligaav
organisation.

Hälsningar

Björn Kaaling
ordförande Björn Lindquist

sekreterare
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