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Till statsrådet och chefen
fö.r Försvarsdepartementet

Genom beslut den 5 december 1996 bemyndigade regeringen chefen
för Försvarsdepartementet tillkallaatt särskild utredare meden uppdrag

genomföraatt översyn det militäraen Försvaretsav skolverksamhet.

Med stöd bemyndigandet förordnadeav dåvarande chefen för
Försvarsdepartementet, Thage G Peterson, landshövding Gunnar Björk
till särskild utredare. Till sekreterare i utredningen utsågs
departementssekreterare Jan-Olof Lind.

Experter i utredningen har varit departementsrådet Gösta Sandgren,
Försvarsdepartementet, och generallöjtnant Curt Sjöö, Försvarsmakten.
Ingmarie Lundh har varit utredningens assistent.

Överste Åke Jansson, Försvarsmakten och överste Björn Wibom,
Försvarshögskolan, har anlitats för specifika analysuppgifter.
Härutöver har ett antalstort inom Försvarsmaktenpersoner varit
engagerade med utarbetaatt underlag till utredningen.

Arbetet har bedrivits under benämningen utredningen omFörsvarsmaktens skolverksamhet.

Utredningen får härmed överlämna delbetänkandet SOU 1997:112
"En samordnad militär skolorganisation "

Falun den augusti 1997.

Gunnar Björk

/Jan-Olof Lind
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1 Sammanfattning

Utredningens uppdrag

särskildeDen utredaren har haft uppgift lämna förslagattsom som
syftar till visa hur utbildningsverksamheten för främst anställdatt
personal inom Försvarsmakten kan bedrivas och samordnas, så deatt
samlade utnyttjas bättre.resurserna

föreliggande1 delbetänkande behandlas huvudsakligen
frågeställningar rörande den organisatoriska grundstrukturen för skol-

Övrigaoch utbildningsverksamheten inom Försvarsmakten.
utredningsområden kommer i allt väsentligt hanteras inom föratt ramen
utredningens slutbetänkande. Emellertid har det inte varit möjligt att
hantera den organisatoriska grundstrukturen helt från övrigaseparat
utredningsområden. Därför har områdena specialist-även och
fackutbildning för Försvarsmaktens personal sammanhållensamt en
oficersutbildning för hela Försvarsmakten i flera avseendengemensam

inomhanterats för delbetänkandet.ramen

Utgångspunkter för utredningens ställningstaganden och förslag

bakgrundMot de riktlinjer finns angivna i regeringensav som
direktiv, har viktig utgångspunkt för utredningens arbete varit deen att
förslag skall resultera i törsvarsmaktsgemensammapresenterassom
lösningar för skol- och utbildningsverksamheten där så möjligt.är

övrigt följandel har huvudsakliga utgångspunkter legat till grund
för de överväganden gjorts för de förslag redovisas isamtsom som
delbetänkandet:

åtgärder långsiktig kompetensutveckling;som gynnar
möjlighet till samordning;
ekonomiska konsekvenser;
förutsättningar för anpassning;
rationellt utnyttjande befintlig organisatorisk struktur.av
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försvarsbeslut,1996 årshar varitutgångspunkterviktigaAndra
bcfálssystemetsvenskadetutbildningssystem,militäranuvarande

utbildningsbehov.antalsmässigt"NBO samt

gram/strukturorganisatoriskförändradtillförslagUtredningens

ilämnarutredningenförändringartillförslagDe som
följande:delbetänkandet är

handförstaför iskolorförsvarsmaktsgemensammaInrätta0
deförinomutbildningsmomentteoretiska ramen

officers-olikadevidnärvarandeförutbildningsprogram gessom
skolorsådanaföreslårUtredningenkrigshögskolorna. att treoch

ÖstersundochStockholmHalmstad,ilokaliseringmedorganiseras
föreslårUtredningenMilitärhögskolor.benämnsdeattsamt

ochOfficershögskolamarinensrespektiveFlygvapnetssamtidigt att
deninordnas iochupphörKrigsskolaKrigshögskola arménssamt

skolstrukturen.föreslagna

likhetikommerMilitärhögskolornavidUtbildningsverksamheten
skolorförsvarsgrensgemensamma attmednuvarandemed system
funktions-fack-,specifikavidutbildningmedkompletteras
föreslagnaför denGrundentruppslagsskolor.och/eller

exaktafastställd. DenprincipiMilitärhögskolan är mer
denutbildningsverksamheten samtutformningen av

specifikaochskolordessamellanfördelningenutbildningsmässiga
nuvarandeberörstruppslagsskolorochfunktions-fack-, avsom

kommerkrigshögskolornaochofficers- attvidutbildningsprogram
slutbetänkande.utredningensförinomhanteras ramen

försvarsmaktsgemensammatillomläggningenföreslagnaDen
Enligtbesparing.betydandeskolor kommer även att generera en
kronormiljoner500totaltberäkningargjorda närmarepreliminärt

tioårsperioden.kommandeunder den

iunderavdelningar Kvarnmedi SkövdeBrigadskolaArménsInrätta0
ochSkövdeistridsskola SydinnebärFörslagetBoden.ioch att

iinordnasochenheterupphörMitt iStridsskola Kvarn separatasom
avvecklasNord i Umeåstridsskolamedanskolanföreslagnaden

organiserasBrigadskolanföreslagnadentillunderavdelninghelt. En
vinterkrigföring.iutbildningbehovtillgodoseforBodeni att av
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Preliminärt gjorda beräkningar visar den föreslagnaatt strukturen
för stridsskoleverksamheten kommer total besparingatt generera en
motsvarande 230 miljoner kronor under denca. kommande
tioårsperioden.

Inrätta Försvarsmaktens ledningscentrum0 i Enköping varvid
Arméns lednings- och sambandscentrum i Enköping upphör och
inordnas i det Föreslagna Förslaget innebärcentrumet. utbildningatt

försvarsmaktsgemensamma och för desystem operativa
ledningssystemen samlas till Enköping. Vid Arméns tekniska skola

Östersundi samlas den teknikinriktade utbildningen. Vidmer
flygvapnets JT-skola i Halmstad kvarstår tills vidare utbildning
de befintliga fasta flygvapnetsoch taktiskasystemen system.

På sikt utredningen i likhet med Försvarsmaktenanser att
utbildningen bör samlas till plats Enköping vilket då bören även
inkludera den taktiska Iedningssystemutbildningen.

lnrätta Försvarsmaktens underhålls och basskola0 i Halmstad.
Flygvapnets basbefälskola, Arméns underhâllsskola, Marinens
intendenturskola, Marinens bassäkerhetsskola Flygvapnetssamt
väderskola upphör och inordnas i den föreslagna skolan. Förslaget
innebär arménsäven militärpolisutbildningatt för officerare samt
viss utbildningsverksamhet vid Försvarshögskolans
managementinstitution överförs till Underhålls- och basskolan.

Grunden för ovanstående förslag har i första hand varit att
utbildningsområden bedrivs respektive försvarsgren ochsom av

förhållandevisär likartade och begränsade i sinsom omfattning bör
samordnas i försvarsmaktsgemensam skola, bl.a. fören att
underlätta den långsiktiga kompetensutvecklingen.

bakgrundMot den föreslagna och0 verksamhetsinriktningenav nya
vid F l4 i Halmstad föreslås nuvarande benämningatt medersätts
Försvarsmaktens utbildningscentrum i Halmstad.

Omlokalisera ÖstersundMotorskolan i Skövde till0 och integrera
skolan i Arméns tekniska skola.

Omlokalisera Flygvapnets flygledarskola till0 utbildningscentrumet i
Halmstad. Förslaget direkt följdär verksamheten vid F iatt 5en av
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Förslagetavvecklas.Försvarsbeslut skallårsenligt 1996Ljungbyhed
bl.a. dekonsekvenser,positivaflerainnebärabedöms

luftvärnskåren Lv 6erhållaskansynergieffekter attgenomsom
Halmstad.ifinnsbasskolanochUndershålls-Föreslagnadensamt

tillTäbyfrånstridsskolaKustartillerietsOmlokalisera0
Vaxholm.RindöKustanilleriregementet

Skeppstekniskamarinensden deloch integreraOmlokalisera av0
skolan iSkeppstekniskatill denorganiserad Bergaskola ärsom

Karlskrona.

utredningendelarutbildningartekniskaFörsvarsmaktensgällerVad
olikaFöruppfattning expertcentraFörsvarsmaktens att

emellertidDetinrättas. ärbörteknikområdengrundläggande
medstrukturnuvarandebörsiktpåuppfattningutredningens att

medskolor ersättastekniskaförsvarsgrensvisa en
innebärintedettaskola,teknisk ävenförsvarsmaktsgemensam om

skolorna.samlokalisering aven

till två.nuvarandefråndykskolor tremarinaantaletReducera0
siktPåKarlskrona.tillochsamlas till BergaföreslåsVerksamheten

organiseras.dykericentrumförsvarsmaktsgemensamtdockbör ett
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2 Inledning

Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den december5 1996 om
direktiv för utredningen Försvarsmaktens skolverksamhet Dirom
1996:101, bilaga 1. Samtidigt bemyndigades dåvarande chefen for
Försvarsdepartementet, Thage G Peterson, tillkalla särskildatt en
utredare.

Med stöd bemyndigandet tillkallade departementschefenav som
särskild utredare landshövding Gunnar Björk. Till
utredningssekreterare utsågs depanementssekreterare Jan-Olof Lind.

Enligt regeringens direktiv skall förslag från utredaren lämnas
den 2 januari 1998. Emellertid skallsenast förslag rörande frågor som

kräver riksdagens ställningstagande 1997l.lämnas den 1 augustisenast

föreliggande1 delbetänkande behandlas huvudsakligen
frågeställningar rörande den organisatoriska grundstrukturen för
skolverksamheten. Ambitionen har härvidlag varit förutom deatt
förslag kan komma kräva riksdagens ställningstagandeattsom även
redovisa övriga förslag och ställningstaganden inom det aktuella
området.

l Uppdraget

övergripandeDet utredningsuppdraget har varit lämna förslagatt
syftar till visa hur utbildningsverksamhetenatt för främstsom anställd

personal inom Försvarsmakten kan bedrivas och samordnas så deatt
samlade utnyttjas bättre.resurserna

Överenskommelse har sedemiera träffats med Försvarsdepartementet som
innebär delbetänkandet skall överlämnasatt den l l augusti 1997.
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regeringen dentillutredningenöverlämnadesskrivelsedenl avsom
19972, för detinriktningförslag tillinnehöllbl.a.vilkenjanuari16

övergripandeutifrån detkonstateradesutredningsarbetet, attfortsatta
inombehandlingförföremålområdenolika ramenuppdraget sexvar

följande:områden ärarbete. Dessautredningensför

personal;Försvarsmaktensförfackutbildningochspecialist-0

grundstruktur;organisatorisk0

helaforofficersutbildningsammanhållen gemensam0 en
Försvarsmakten;

nivåhöjandeochinternmellanuppdelning externändamålsenlig0 en
utbildning;

inomsamordningutbildningsresursercivila samtutnyttjande av0
Försvarssektorn;

frågor.forsvarsanknutnaiutbildningsbehovcivila0

överlämnandetmedsambandiutredningendiskussionerVid de som
förstaidelbetänkandetfastslogsFörsvarsdepartementet attmedförde

Försvarsmaktensförändringar iförslaginnehållaskullehand om
ocksåstodskolverksamheten. Detförgrundstrukturorganisatoriska

genomgripande översynbred ochinnebäraskulle avarbetetklart enatt
därmed ingethade attFörsvarsdepartementetområde.ovanstående

arbetsinriktningen.föreslagnautredningendenerinra mot av

regeringensmedväldock överensarbetsinriktning stämmerDenna
till denkopplingstarkharutbildningardeti vilkadirektiv att somanges
Följdentidsmässigt.prioriterasskallgrundstrukturenorganisatoriska

starkttillframbedrivitsutredningsarbetedet nublivithar somatt
organisationen.grundläggandedenrörandefrågortillfokuserats

påbörjatsredanemellertidharutredningsomrâdenövrigamedArbetet
denbehandlingenmedparallelltskettdärmed avharoch
detanledningmed attDettagrundstrukturen.organisatoriska av

övrigadefrånhanteraskansvårligen separatområdetaktuella

97/UFS/Bl00ldnr1997-01-14,promemoria2 utredningensvidareSe
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utredningsområdena. undantagMed for områdena specialisl- och
fackutbildning för Försvarsmaktens personal sammanhållensamt en
oficersutbildning för hela Försvarsmakten har dock ingagemensam
konkreta slutsatser förslagoch färdigställts inom förramen
delbetänkandet.

2.2 Arbetsformer

Utredningssekreteraren har under den särskilde utredarens ledning
for det fortlöpande utredningsarbetet for utformningensvarat samt av

delbetänkandet.

viktigEn utgångspunkt för arbetet har varit det skriftliga material
Försvarsmakten i tidigt skede överlämnade till utredningenettsom

innehållande inventering skol- och utbildningsverksamheten.en av
Försvarsmakten har därefter tillstått utredningens förfogande och
begäran från utredningen inkommit med flertal skriftligaett svar
specifika frågeställningar och utredningsuppdrag. Ett antalstort

vid Försvarsmakten har därmed deltagit i utarbetandetpersoner av
olika underlag.

Utredningen har under våren genomfört flertal studiebesök vidett
olika skolor och andra utbildningscentrum inom Försvarsmakten och
vid Försvarshögskolan. Besöken har givit inblick ien
utbildningsverksamheten och kompletterat informationannan som
överlämnats till utredningen.

Utredningens departementsrådet Gösta Sandgren ochexperter,
generallöjtnant Curt Sjöö, har deltagit vid de sammanträden och
studiebesök genomförts på värdefullt biståttäven sättettsom men
utredningen med synpunkter och relevant information i olika
frågeställningar.

Överste Åke Jansson och Björn Wibomöverste har
utredningen redovisat specifikt uppdrag fördjupadavseende analysett

befintlig utbildningsverksamhet inom Försvarsmakten ochav
Försvarshögskolan.
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Åke koordineratdärutöverharJanssonSjöö ochCurt
arbete harutredningen. l dettaarbete ävenFörsvarsmaktens gentemot

viktig funktion.haftFörsvarsmakten.Westberg,generalmajor Curt en

Wiktorin, varvidOweöverbefálhavarenmedförtsDiskussioner har
förtsSamtal harredovisats. ävenförslagintentioner ochutredningens

Claes Tornberg.Försvarshögskolan,med chefen för

berördatilllämnatshar vidareutredningsarbetetInformation om
framföramöjlighetgivitsvarvid dearbetstagarorganisationer att

synpunkter.

Avgränsningsfrågor2.3

regeringen3 framhöllstillskrivelseförsta motattutredningensl
Försvarsmaktensflestaskulle dedirektivregeringensbakgrund avav
ellerutbildningsuppdrag sättmedorganisationsenheter annatett

bedömningutredningsuppdraget. Denberöraskomma att av
organisationsenhetersantaldockgjordedåutredningen ettattvar

frånundantasskulle kunnapreliminärtfackutbildningarspecialist- och
ytterligarehar ingetgångarbetetsUnderarbetet.fortsattadet

förändratföranlettpunktdennaframkommit ettsom
utredningens sida.frånställningstagande

inrättandetkonstaterautredningen kunnathar attDäremot av
Eksjö varitiminröjningscentrumochammunitions-Totalförsvarets

dettavarförvårenberedning under ävenför regeringensföremål
arbete.utredningensfrånexkluderatsutbildningsverksamhetcentrums

följande:undantagitsdärmedorganisationsenheter ärDe som

säkerhetscentrumochunderrättelse-Försvarsmaktens
helikopterflottiljFörsvarsmaktens

GTUZ F l6flygutb.grundläggande taktiskFlygskolan samt
Trafikflygarhögskolan

kommandointernationellaFörsvarsmaktens
minröjningscenterammunitions- ochTotalförsvarets

3 avsnitt 1.1Se
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På utredarens begäran har Försvarsmakten inkommit med
kompletterande information avseende den planerade verksamheten vid
Arméns taktiska ATAC. Denna begäran föranleddescentrum attav
det under arbetets gång framkommit verksamheten vid arménsatt
stridsskolor och motsvarande skolenheter flera skulle berörassätt av
ATACzs inrättande.

Utredningen har dock inte funnit några utbildningsmässiga skäl som
skulle tala för förändrad lokalisering eller Verksamhetsinriktning viden
ATAC den framgickän regeringens proposition prop.som av
l996/97z4, Totalförsvar i förnyelse etapp-

övrigt följandel har avgränsningar gällt för utredningsarbetet:

utbildningsverksamheterDe behandlats berör i första hand0 som
personal värnpliktiga.än Detta innebär grundutbildningannan att

för värnpliktiga och andra totalförsvarspliktiga undantagits från
utredningsarbetet. förslagDe lämnas kan dock indirekt påverkasom
grundutbildningen värnpliktiga och andra totalförsvarspliktiga.av

Utgångspunkten för arbetet har varit enbart behandla den0 att
utbildningsverksamhet bedrivs inom Försvarsmakten ochsom
Försvarshögskolan. Förutom specifika beröringspunkter med
Luftfartsverkets utbildningsverksamhet har inga andra myndigheters
utbildningar hanterats inom för delbetänkandet.ramen

Konkreta frågor rörande utformningen olika stabs-0 ochav
ledningsförhållanden har primärt inte varit föremål för utredningens
arbete. Vissa generella ställningstaganden har dock gjorts inommer
detta område.

Riktlinjer för den konkreta genomförandeprocessen föreslagna0 av
förändringar har inte behandlats. Utredningens utgångspunkt har
varit Försvarsmakten så långt möjligtatt aktuellaanpassar
förändringar till det pågående omstruktureringsarbetet inom ramen
för 1996 års försvarsheslut och de tidsförhållandenmot som angavs
däri. Detta innebär huvuddelen de föreslagnaatt förändringarnaav
enligt utredningen bör påbörjas och genomförda föresnarast vara
den januaril 2000 såvida det inte föreligger speciella
omständigheter.
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3 Utgångspunkter för utredningens
ställningstaganden

3.1 Inledning

1 detta kapitel lämnas redogörelse för de utgångspunkter ochen
bedömningsgrunder huvudsakligen legat till grund för desom
överväganden och de förslag i delbetänkandet.presenterassom

3.2 Det offentliga åtagandet

Enligt regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda
utredare dir. 1994:23 skall det offentliga åtagandet for den av
utredningen berörda verksamheten Utgångspunktenprövas. för
bedömningen skall de bakomliggande och egentligavara målenom
med verksamheten motiverar offentligt åtagande.ett

Skol- och utbildningsverksamheten inom Försvarsmakten och
Försvarshögskolan har uppgift vidmakthålla, stödjaatt ochsom
vidareutveckla personalens kompetens inom de verksamhetsområden

bl.a. åvilar Försvarsmakten. Då Försvarsmaktenssom uppgifter faller
inom för de kollektiva nyttigheter riksdagenramen sedan längesom
beslutat skall finnas detär utredningens uppfattning skol- ochatt
utbildningsverksamheten i fortsättningenäven bör offentligtettvara
åtagande. Som stöd för denna uppfattning konstaterar utredningen att
det ligger iäven statsmakternas intresse delta i arbetetatt med och
besluta utformningen den grundläggande och denom nivåhöjandeav
officersutbildningen. Däremot finns vissa specifika utbildningsområden
där alternativa lösningar till den i dag bedrivna inomverksutbildning
kan prövas.
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befintlighuvuddelenutredningenbakgrunddennaMot att avanser
bör bedrivasfortsättningsvisutbildningsverksamhetskol- ävenoch

nuvarandeFörsvarshögskolansochFörsvarsmaktensförinom ramen
organisationsenheter.

riksdagensFörsvarsmaktsplan 973.3 samt

1996försvarsbeslut

förprogramplansin1996inlämnade den 4Försvarsmakten mars
förändradtillförslaginnehöll bl.a.Planen2001.perioden 1997 t.0.m.

baseradessinvilken igrundstrukturorganisatorisk tur
verksamhetmyndighetensinriktning förövergripandestatsmakternas

1995/9644.rskr.1995/96:FöUI,bet.1995/96212,prop.

förnyelseiTotalförsvarl996/97z4,proposition prop.regeringensI
tillförhållandeiförändringarflertalföreslogs ettetapp-

grundstrukturen.organisatoriskadenavseende97Försvarsmaktsplan
särskildtillsättaavsågdenregeringeninformerade attVidare att enom

Försvarsmaktensgenomförauppgiftmed översynutredare att aven
skolverksamhet.

i alltl996/97:l09rskr.1996/97: FöUl,betbeslöt attRiksdagens
innebarproposition. Dettaanfört siniregeringenvadgodtaväsentligt

framtidatill denställningdefinitivinteriksdagochregeringbl.a. togatt
ochVäderskolanHalmstad, hellerivid 14skolverksamheten F var

riktlinjeringalokaliserasskulle5Flygledarskolan vid F samt att angavs
stridsskolor inom armén.behovetlångsiktigadetför av

varitFörsvarsmaktsplan 97harvidkommandeutredningensFör en
varitharmotiveringarochövervägandenOlikautgångspunkt.viktig
denförslag ochdetillbakgrundenförståförbetydelsefulla att

Samtidigt harförordade.FörsvarsmaktenVerksamhetsinriktning som
sedermeraochpropositionregeringenskonstateratutredningen att

tillförhållandeiförändringarinneburitbeslutriksdagens
för deförutsättningarmedfört heltförslagFörsvarsmaktens nyasom

skol- ochframtidabeträffande denskallöverväganden görassom
kandettaexempel nämnasSom attutbildningsverksamheten.
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infanteribrigaden IB luftvämskåren16 och Lv 6 kommer att
behållas i Halmstad och både Stridsskola Mitt ochatt Nord blir medav
sina respektive närliggande brigader.

Utredningen har även Försvarsmaktsplannoterat att 97 visserligen
förespråkade ytterligare samordning Försvarsmaktens förslagatt imen
förhållandevis hög utsträckning prioriterade försvarsgrensvisa
lösningar fore forsvarsmaktsgemensamma lösningar för den framtida
skol- och utbildningsverksamheten. Utredningens utgångspunkter har i
detta avseende varit annorlunda eftersom utredningsdirektivet entydigt
förordar försvarsmaktsgemensamma lösningaratt skall eftersträvas där
så möjligt.är

En utgångspunkt för utredningens arbete har varitannan det
regeringsuppdrag avseende utbildningssystemet for yrkes- och
reservofficerare Försvarsmakten i samråd med dåvarandesom
Militärhögskolan besvarade 1996-08-29.

3.4 Det militära skol- och utbildnings-
väsendet

Det militära skol- och utbildningsväsendet kan i övergripande
indelas i tvåtermer områden,större nämligen grundläggande och

nivåhöjande officersutbildning å sidan och specialist- ochena
fackutbildning både militär och civil personal å andra sidan.av Det kan
dock grundläggande och nivåhöjandenoteras att officersutbildning i sig
innehåller mått fackutbildning.ett ston av

Grundläggande och nivåhöjande ofñcersutbildning vad gäller deges
två första utbildningsstegen, Ofñcershögskolan OHS samt
Krigshögskolan KHS, inom Försvarsmakten, medan efterföljande
utbildningssteg vid Försvarshögskolan taktisk kursges och
chefskurser.
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dels vid arménsKHS-utbildningarnaOHS-arménlnom samtges
arméskolorfl, idels vid Krigsskolanmotsvarandevidellerstridsskolor

utbildningarmotsvarandemarinenochflygvapnetKarlberg. lnom ges
fiygvapnetsbenämningarnagår underskolorspecifikavid dedels som

respektivevid någondelsoch KHS,OHSmarinensrespektive av
såledesKHSochmotsvarande. OHS ärellerfacksskolorförsvarsgrens

inommedan detinom arménutbildningsprogrambenämningar
skolor.specifikasymboliserarmarinenochflygvapnet även namn

mellanskillnadprincipiellberorolikheterDessa en
truppslags/genomförarméninnebärförsvarsgrenarna attsom

ochyrkes-för bådeOHS-utbildningfunktionsvis gemensam
medbörjarmarinenochflygvapnetmedanreservofficersaspiranter en

fackutbildning.övergår isedanvilkenförsvarsgrensgemensam start
befogad ochFörsvarsmakten heltenligtdockskillnadDenna är
vid KHSUtbildningen ärutbildningsmål.olikakonstitueras av

försvarsgrenarna.likartad mellanemellertid mer

vid någonhuvudsakibedrivsfackutbildningochSpecialist- av
vidfallvissaiellerfackskolorolikaFörsvarsmaktens

avspeglar dessaför denMed undantagFörsvarshögskolan. senare
ochforsvarsgrens-utsträckningbetydandeiskolor
vidutbildningsverksamhetenandeltruppslagsuppdelning. En stor av

nivåhöjandegrundläggande- ochskolor ävendessa utgörs av
dra någonomöjligtmedför det ärDetta attutbildningsmoment. att

vadutbildningsområdenaövergripandetvådeskiljelinje mellanabsolut
bedrivs.utbildningarnaskolorvilkavidgäller

truppslagoch/ellerförsvarsgrenrespektivetillanknytningSkolornas
samlokaliseradeåterfinnsutsträckningde i högföljdtillfår attäven

kustflottansdettaexempeltypförband Ett ärrespektivemed sina
kopplinggenerellaDennaochKarlskorna Berga.iliggerskolor som
detomlokaliseras/avvecklas kommer ävenskolorde fallimedför att

berördadenverksamhet påmilitärbedrivas orten.fortsättningsvis att
möjligtfall skullefåtaliendast attdetUtredningen ett varaattanser

skola.omlokalisering/avvecklinghelt lämna av enort genomen

mellansamordningutbildningsmässigföreteelseviktig ärEn annan
skolorutsträckningrelativthar iArménvärnpliktiga.och storofficerare

ArménsUnderhållsskolanFältarbetsskolan, samtsambandsskolan.4 ochStabs-
tekniska skola.
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enbart till för anställdär personal, medan marinen flygvapnetsom och i
omfattning bedriverstörre integrerad utbildning för både anställd

personal och värnpliktiga.

Försvarsmaktens olika fack- och specilistutbildningar nyttjas iäven
flera avseenden för utveckla kompetensen hos den civilanställdaatt
personalen. Det kan sig civila tjänstemänröra har ellert.ex. om som

erhålla uppgifter inom för krigsorganisationen.avses ramen

Civilanställd personal kollektiv heterogenär eftersomsom
personalens befattningar återfinns inom flera olika yrkesfack.
Anställning sker efter avslutad civil utbildning och/eller bakgrundmot

relevant arbetslivserfarenhet, vilket innebär behov ochav annan att
form fortsatt kompetensutveckling varierar från fall till fall.av

Även de specifika utbildningsfrågorna kommerom mer att
behandlas inom for slutbetänkandet har utredningen vid sinaramen
ställningstaganden beaktat de civilanställda viktigatt är en
personalresurs och dessutom betydandeutgör andel elevernasom en av
vid Försvarshögskolans och Försvarsmaktens olika skolor.

finnsTotalt 49 skolor/utbiIdningscentrum eller motsvarande inom
Försvarsmakten och vid Försvarshögskolan med utbildningsverksamhet

personal5.for anställd nedanståendel sammanställning redovisas vilka
dessa organisationsenheter de lokaliserade.är börär Detsamt var

vissa skolorna/centrumennoteras under inrättandeatt är ellerav
föremål för pågående förändring.annan

Skola Lokaliseringsort
Krigsskolan Karlberg, Stockholm
FMzs idrotts- och överlevnadscentrum Karlberg, Stockholm
Hemvärnets stridsskola Norsborg
Stridsskola Syd Skövde
Stridsskola Mitt Kvarn
Stridsskola Nord Umeå
Totalförsvarets skyddsskola Umeå
Artilleriets stridsskola Kristinehamn
Luftvärnets stridsskola Norrtälje
Arméns stabs- och sambandsskola Enköping
Totalförsvarets signalskyddsskola Enköping

5Antal skolor innan förslag från utredningens sida
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EksjöfältarbetsskolaArméns
ochammunitions-Totalförsvarets

Eksjöminröjningscentrum
SkövdeunderhållsskolaArméns
SkövdemotorskolaArméns
ÖstersundskolatekniskaArméns

ochunderrättelse-FM:s
Uppsalasäkerhetscentrum
LinköpinghelikopterflottiljFM:s
AlmnäskommandointernationellaFM:s

KarlstadHammarö,sjukvårdscentrumFMzs
KarlskronaofñcershögskolaMarinens
KarlskronaSambandsskolan
Karlskronalntendenturskolan

RindöKarlskrona, Berga,Dykskolan
KarlskronaskolasystemtekniskaMarinens
BergakrigshögskolaMarinens
BergaYtstridsskolan
BergaUbåtsstridsskolan
BergaLedningssytemskolan
Berga/KarlskronaRäddningstjänstskolan
BergaBassäkskolan
BergaMinkrigsskolan
Berga/KarlskronaskolanSkeppstekniska
GöteborgRadarskolan
RindöAmñbieskolan
RindöMinkrigsskolan
TäbystridsskolaKustartilleriets
Ängelholm/UppsalaFlygskolan
LjungbyhedväderskolaFlygvapnets
LjungbyhedflygledarskolaFlygvapnets
LjungbyhedTrañkflygarhögskolan
HalmstadofficershögskolanFlygvapnets
HalmstadskolatekniskaFlygvapnets
HalmstadbasbefálskolaFlygvapnets
HalmstadlT-skolan
UppsalakrigshögskolaFlygvapnets
UppsalaflygbefälskolaFlygvapnets

ochstridslednings-Flygvapnets
Uppsalaluftbevakningsskola

ÖstersundKarlstad,Stockholm,Försvarshögskolan



SOU l997: l 12 Utgångspunkter för utredningens ställningstaganden 23

3.5 Det svenska befälssystemet

Försvarsmakten tillämpar befalssystem benämnsett Den Nyasom
Befälsordningen NBO. Systemet, uniktär det byggerattsom genom

befälskår, infördes 1983 statsmakternas initiativen gemensam
och efter omfattande utredningsarbeteett beslutsamt genom av
riksdagen. harDet därefter utvecklats successivt grundstrukturenmen
har i allt väsentligt förblivit oförändrad.

NBO innebär alla blivande officerareatt enhetligtantas ettgenom
rekryteringssystem och genomgår grundläggande utbildning,samma

vissa variationer föreliggeräven mellan de olika försvarsgrenarna.om
Den grundläggande utbildningen syftar till officerarna kompetensatt ge
för lösa uppgifter i utländska försvarsmakteratt lösessom av
underofficerare och underbefál, dvs. chefsuppgifter lägre
forbandsnivåer. Först längre i utbildningssystemet kanupp
utbildningen inriktas officersuppgifter åvilar högremot som
chefspositioner.

Systemet med befälskår betyder dessutom den grundläggandeen att
utbildningen dels måste kunna tillgodose grunden för officerens
långsiktiga utveckling, dels måste kravenmöta officerenatt
omedelbart efter utbildningen skall kunna fylla plats i krigs- ochen
grundorganisationen. Därför måste utbildningssystemet bli en
kompromiss mellan generella och specialistbetonademer rent
utbildningsinslag eftersom alla officerare inte skall utbildas inom

områden. Ett mindre antal skall utbildas for innehasamma högaatt
chefspositioner medan huvuddelen skall utbildas till och
befattningar i löjtnants- eller kaptensnivån. Ett antal skall understort
huvuddelen sitt yrkesliv inom Försvarsmakten arbeta medav uppgifter

kräver specialistkunskaper generella kunskaper.änsom mer av

De mycket speciella förhållanden officer skall verka undersom en
faktumdet dugligheten isamt normalfallet inteatt kan värderas i en

helt realistisk situation därför kvalitetsfrågornasätter i förcentrum
officersutbildningen. En viktig grundförutsättning därförär att
utbildningssystemet kan officerarna förmåga kunna verka direktattge

handledning krig.i Detta innebärutan särskilda krav måste ställasatt
på utbildningen, i vissa avseenden inte helt relevantaär inomsom

för andra yrkesutbildningar.ramen
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Elevvolymer3.6

ochgrundläggandeframtidadenförutgångspunktviktigEn
derespektive KHSOHS ärvidutbildningsverksamhetennivåhöjande
deuppfyllakunnaFörnödvändigabedöms attelevvolymer somsom

elevantalderedovisasNedanmålsättningarna.krigsorganisatoriska
planeringsiiiriktninglångsiktiga motsvararFörsvarsmaktensenligtsom
98/99.fr.0.m.behovetkrigsorganisatoriskadet

ochofficers-tillantagningBeräknad
krigshögskoleprogrammen

KHSOHS

Armén
280320yrkesofñcerare
180280reservofñcerare

Marinen
120501yrkesofficerare
2560reservofñcerare

Flygvapnet
85130yrkesofñcerare
3535reservofficerare

725975Totalt
485600yrkesofñccrarevarav
240375reservofficerarevarav

eleverantalavseende planeratinriktning .mmLångsiktigTabell 2.6
vidutbildningforkommer98/99 antasattårligen

avgångaruppskattadeinklusiveKHSrespektiveOHS

tillantagningsvolymenårligaplaneradedenframgårtabellen attAv
gällerVad725 elever.respektivetill 975uppgårtotaltKHSochOHS
OHStillskallreservofñcerare antasantaletbör somarmén attnoteras

förstavilket ibehovet,krigsorganisatoriskalångsiktigadethögre änär
eftertjänstgöringsârenförstaunder dedeförklaraskan atthand av

Engrundorganisationen. storuppgifter iförutnyttjasskall kunnaOHS
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del dessa reservofficerare kommer således inteav vidareutbildas vidatt
KHS. Antalet elever vid KHS avspeglar i allt väsentligt det
krigsorganisatoriska behovet krigsförbandschefer.av

Försvarsmakten har framhållit det totala antaletatt elever forsom
närvarande till utbildningarnaantas något lägreär det långsiktigaän
behovet. Enligt Försvarsmakten beror detta framför allt den
anpassningsprocess pågår vid myndigheten till följdsom 1996nu av
års försvarsbeslut.

Har då beslut reducerad krigsorganisation och i dessom en
förlängning minskande total personalram någon betydelse foren antalet
elever

1 försök besvara dennaett frågeställningatt har utvecklingen av
antalet elever vid OHS jämförtsantagna med vissa konkreta och
mätbara faktorer avseende krigsorganisationens storlek. Det givetvisär
svårt, för inte omöjligt, lyftaatt säga fram faktoreratt tidenöversom
och aggregerad nivå kan betraktasen representativa ochsom
heltäckande för krigsorganisationens utveckling inom respektive
försvarsgren. Följande faktorer har dock bl.a.använts bakgrundmot av

de ofta förs framatt i debatter och ligger till grund för beslut om
krigsorganisationens storlek:

antal brigader inom armén0
antal basbataljoner inom flygvapnet0
antalet ytstridsfartyg inom marinen0
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Armén

35400
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25 y-offE
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Flygvapnet
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200 Y-O1
res-off150 I:
basbat.100 .
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Marinen

200

150 Y-O1
res-off100 Li
ytfartyg,50
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krigorganisatoris/aochelevervia OHSmellan antalet vissaJämförelse6Figur
saknas.resentq/fioerareantalet marineninomuppgifterHistoriskastorheter, om
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Som framgår jämförelserna torde det stå klartav denatt
storleksmässiga utvecklingen krigsorganisationen inte räckerav som
bakgrund för förklara och härledaatt den antalsmässiga utvecklingen

elevvolymerna. Dessa har historiskt varierat från år tillsett år även
viss tendens till nedgång kan skönjas,om en något direkt linjärtmen

samband emellertid inte kunna påvisas. Intressantsynes föratt notera
det fortsattta däremotär den ökningresonemanget antalet eleverav

Försvarsmaktens inriktning innebär.som

l de samtal utredningen fört medsom frånrepresentanter
Försvarsmakten för söka förklaringaratt till den antalsmässiga
utvecklingen har framkommit storleken ochatt variationerna i stor
utsträckning kan härledas till kombination flera olika faktorer.en av
Som de betydelsefulla har angivits:mest

förändringar i officerskårens åldersstruktur,
principer för och förmåga rekrytera officerare,att
behov yrkes- och reservofficerare i olika funktionerav och på olika
nivåer,
förtätning yrkesofficerare i krigsorganisationen,av
krigsorganisationens strukturella utveckling,
uppsägning från arbetstagarnas sida,
förändringar i utbildningssystemet,
ekonomiska förutsättningar för rekrytera officerare.att

Det har inte varit möjligt fastställa specifikatt rangordning meden
avseende faktorernas betydelse eftersom de utgörs av enkombination både påverkbara och icke-påverkbaraav faktorer. De
uppräknade faktorerna inte hellerär kontinuerligt relevanta för att
förklara förändringarna antalet elever.av

Som ytterligare bidragande orsak till ökningenen antalet eleverav
under de kommandenärmast åren kan framhållas behovet attav
indirekt de yrkesoffcerareersätta Försvarsmaktensaccepteratsom
erbjudande förtida pension SPB.om

Den slutsats utredningen dragit avseendesom utvecklingen av
antalet elever är även krigsorganisationenatt minskarom
storleksmässigt kommer detta, i fall kort sikt,vart mindreatt vara av
betydelse för förklara utvecklingen.att Dess relevans relativtär
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minskande totalvidandra faktorer ävenunderordnad ensom
tidsperioderunder vissaelevvolymernafå till följdkanpersonalram att

hög nivå.förhållandevisupprätthållasmåste en

funnit någonutredningen inteperspektiv hardettautifrånSett
planeringsinriktningdendiskuteraanledning närmare somatt

ökningdendockUtredningenFörsvarsmakten noterar avpresenterat.
tillförhållandeianmält närmastFörsvarsmaktenantalet elever som

tvåunder de närmastkan konstaterasSamtidigtföregående år. att
från 28minskatarmébrigaderantalethardecenniernaföregående t.ex.

därför betonavillUtredningenstycken.l3inriktningnuvarandetill om
uppföljningsinfortsätterFörsvarsmaktenbetydelsen avattav

ochutvecklingstendenseranalyserlångsiktigasåutvecklingen att av
genomföras.kanframdelesorsakssamband även

anpassningFörmåga till3.7

Försvarsmaktenkravetförsvarsbesluteti är attinslagviktigtEtt
ochkvalitativtbådeutvecklaskunnaskallstatsmakternaefter beslut av

utvecklakunnaförberedskapenliggerdetta attBakomkvantitativt. att
fall fleratill i vissafrån dagarsänktsfulla styrkakrigsorganisationens

utbildningssystemetskol- ochförkonsekvensermedför ävenår. Detta
bl.a vadsituationerklaraförorganiseratmåste attdå nyaavvarasom

kompetensutveckling.ochutbildninggäller behovet av

strukturOrganisatorisk3.7.1

organisatoriskaframtidaför denutgångspunktviktigEn
befintligaredanskolverksamheten är attförgrundstrukturen
inrymmaföranvändasskall attmöjligtlångtsåetablissemang

dockbörRationaliseringarutbildningsverksamhet.nödvändig
koncentreringochsamordningfrämstdå avocheftersträvas genom

medenlighetidetbörSamtidigtutbildningsverksamheten.
siktkorthandi förstaflexibilitetfinnasanpassningsfilosofm atten
förelever inomantaletförändringarvissa ramenhanterakunna av

dockbedömningUtredningens attärstruktur.organisatoriskbefintlig
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denna flexibilitet inte behöver gränssättande for olika förslagvara till
rationaliseringsåtgärder dels bakgrundmot det långsiktigaav mer
anpassningsscenariot, dels med beaktande kostnaden förav att
upprätthålla outnyttjade tillgångar.

3.7.2 Förutsättningar för långsiktig
kompetensutveckling

Vad kravet på anpassingsförmåga konkret innebär förmer
utbildningssystemet fortfarandeär föremål för analys inom
Försvarsmakten. Utredningen återkomma till dessaatt delaravser i
slutbetänkandet vill dock redan lämna några kommentarermen nu som
har betydelse för den organisatoriska grundstrukturen.

förstaEn reflektion detär inom vissa utbildningsområdenatt torde
viktigt upprätthålla tillräckligattvara kapacitet och omfattningen

verksamheten for den långsiktigaatt kompetensen inom
Försvarsmakten skall kunna säkerställas. Detta kan områdenrörat.ex.
där respektive forsvarsgren bedriver likartad utbildning for
verksamhetsmässigt begränsade områden och därför bordesom
samordnas.

Ett exempel den tekniskaannat är utbildningen där planeringen av
utbildningens utformning borde bli långsiktig. En högremer
grundkompetens torde underlätta personalens anpassningsmöjligheter
till den snabba utvecklingstakten inom området.

Avslutningsvis vill utredningen även uppmärksamma utvecklingen
bl.a. vapensystemsidan. Alltmer fokuseras intresset kring

informations- och ledningssystemen. Bakgrunden till detta insiktenär
betydelsen vad händer,om att veta det händer,av olikasom var var

får optimalvapensystem verkan hur insamlad informationsamt skall
hanteras for kunna utnyttjasatt fiendensmot punkter. Ett likasvaga
betydelsefullt inslag förnekaär fiendenatt fömiågor. Desamma
organisatoriska grundförutsättningarna for långsiktig utveckling av
lednings- och informationssystem tillmäts därför betydelse istor
utredningens ställningstaganden.



l2l997zlSOUställningstagandenutredningensförUtgångspunkter30

FörsvarsmakteninomSamordning3.8

tidigareutbildningsverksamheten ärochskol-delEn somstor av
Entruppslagsanknuten.och/ellerForsvarsgrens- avnämnts

därför varitutgångspunkter har prövaattviktigasteutredningens om en
inomuppnåskanområdenolikainomsamordningökad

dennaentydigtmycketUtredningsdirektivet ärFörsvarsmakten.
ökadiutbildningsverksamhetengällandedeteftersom gör attpunkt

ochFörsvarsmaktenFör helabedrivasbörutsträckning gemensamt
myndigheter,statligacivilaförsamutnyttjaskunnadessutom

totalförsvarsuppgifter.medorganisationerochkommuner

kansamordning prövaspoteniellbedömtharUtredningen att
tillskolorfrånutgångspunktmedenbartinteocholika somflera sätt

möjligakursutbud kan utgörabakgrund antaseller motnamnet av
uppdragitutredningenharanledning häravMedsamordningsalternativ.

kompletterandeutföraförordnadede attnågra experterna enav
ochutbildningsprogramskolorsolikaavseendeanalys
förgrundtilllegatdärefterharAnalysenVerksamhetsinriktning.

samordningsområden.potentiellaavseendeuppdragFördjupade
uppnåsamordning gårbl.a.visar attuppdragdessafrån attResultatet

olikasamlokaliseringenbartoch inteolikaflertal avsätt genomett
olikaviktenpekathar attFörsvarsmaktenskolor. avt.ex.

dubbelkompetensundvikadettaför sättetableras attexpertcentrum
myndigheten.inom

finansiellaochEkonomiska3.9

bedömningsgrunder

Inledning3.9.1

ställningstagandenutredningensFörutgångspunktbetydelsefullEn
åtgärderpotentiellaolikakonsekvenserekonomiskavarit dehar som

debetonainledningsvisredan attdockvillUtredningenmedför.
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ekonomiska konsekvenserna inte varit helt överordnade andra i
sammanhanget relevanta bedömningsgrunder.

Som bakgrund till hanteringen de ekonomiska konsekvensernaen av
har utredningen det betydelsefulltansett återge huvudpunkternaattvara
kring de ekonomiska ställningstaganden gjordes i samband medsom
försvarsbeslutet.

3.9.2 Försvarsmaktens ekonomiska kalkyler inför
försvarsbeslutet

lnom för Försvarsmaktsplan 97 återfannsramen antalett stort
ekonomiska kalkyler redovisade de besparingseffekter skullesom som

Försvarsmaktens förslag till förändringargenereras om genomfördes.
För ändamålet hade specifik kalkylmodell för olikaen typer av
investeringar utvecklats. Modellen hade utgångspunkt endastattsom
betalningskonsekvenserna för Försvarsmaktens vidkommande skulle
redovisas för olika kostnadsposter såsom personal och mark,
anläggningar och lokaler MAL. Någon direkt hänsyn till totalt
nyinvesteringsbehov skulle således inte redovisningentas, skulle iutan
detta avseende enbart visa de betalningskonsekvenser som
nyinvesteringarna föranledde.

Härigenom jämfördes endast de kalkylerade betalningsflödena
mellan bibehållen verksamheten i oförändrad skick och det förslag till
förändring Försvarsmakten förordade. Dettasom dock heltettvar
korrekt förfarande och i enlighet med 1995 års planeringsanvisningar
från regeringen.

3.9.3 Regeringens hantering de ekonomiskaav
kalkylerna

förlnom regeringens beredning de ekonomiskaramen kalkylernaav
har utredningen erfarit alla förslag till förändringaratt i förhållande till
Försvarsmaktens förslag baserades kompletterande beräkningar och

relevant information från Försvarsmakten.annan Det emellertidär
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till ytterligare faktorregeringen till sinviktigt poängtera attatt en
Härigenom framhöllnyinvesteringar.nämligen behovetbedömning, av

inte med rimlig säkerhetförslag till förändringarregeringen att som
strukturen inteden framtidabeständighet och därlångvarighade varen

fallsärskilt i de där sådanagälldeborde undvikas. Dettaklarlagd
investeringskostnaderpåtagligaförenade medomlokaliseringar var

skulle också behovetHärigenomkostnader.eller andra av
upplåningsbehovdärigenominvesteringar ochIånefmansierade statens

ingickförstärka finanserhänsynstagande förSådanaminska. att statens
till Försvarsmakten.anvisningarregeringensinte

förinomberäkningarEkonomiska3.9.4 ramen
arbeteutredningens

utfört antalutredningenfrånuppdragFörsvarsmakten har ett
till förändradalternativolikaavseendeberäkningarekonomiska

utbiIdningsverksamheten.skol- ochförgrundstrukturorganisatorisk
försvarsbeslutet.infördensammahar varitBeräkningsmetoden som

tillolika förslaganalyseras givetbesparingseffekterna kommerdvs. att
förändringar.

beräkningarde utfördatillkommentarerFörsvarsmakten har i sina
angivnavad gäller deosäkerhetvissföreliggerdetpekat att

resultatetdärförbörFörsvarsmaktenEnligtbesparingarna. av
förjämförelse mellaninstrumentförsta handiberäkningarna utgöra ett

ställningstagandendefinitivaförtill grundoch inte liggaalternativolika
kalkyleradeändå deUtredningenbesparingar.totalaavseende attanser

varförhelhetsbedömingen,förviktigt faktorbesparingarna utgör en
genomfördaför deredovisas inomdessa kommer att ramen

konsekvensanalyserna.

bedömningsgrunderEkonomiska3.9.5

de konsekvenseranalyserat allaharUtredningen somnoga
innefattade. Denbeslutriksdagensoch sedermeraFörsvarsmaktsplanen

gäller detförsvarsbeslut, vadriksdagensgjortutredningentolkning av
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ekonomiska utfallet, medär de Förändringaratt gjordes isom
förhållande till Försvarsmaktens ursprungliga förslag, planen iär
balans under de första fem åren, dvs. fr.0.m. 1997 2001. Medt.0.m.
detta riksdagens beslut kommerattavses minst likaatt generera stora
besparingar Försvarsmaktens ursprungliga förslag.som l
sammanhanget kan dock Försvarsmakten hävdatnoteras att derasatt
förslag under de efterföljande fem åren, dvs. fr.0.m. 2002 2006t.o.m.
skulle besparingarstörre dengenererat riksdagenän beslutadeav
inriktningen.

Utgångsläget for utredningens arbete har således varit riksdagensatt
beslut kommer viss besparingssummaatt förgenerera en som
utredningens vidkommande utgångsläge motsvarandemotsvaras ettav
noll. Med detta varje besparing förslag frånatt utredningensmenas som
sida kan påvisa samtidigt innebär ytterligare besparing i förhållandeen
till riksdagens beslut.

övrigtl konstaterar utredningen det inte finns några konkretaatt
besparingsmål angivna i utredningsdirektivet. Däremot attanges
förslagen från utredningens sida bör föranleda åtgärder innebär attsom
de samlade utnyttjas bättre. Utredningens tolkning dettaresurserna av

visserligenär skall besparingar kunnaatt påvisas det iatt stormen
utsträckning handlaräven personalens kompetensatt t.ex. utnyttjasom

ändamålsenligtett sätt.mer

Möjligheten påvisa besparingseffekter haratt dock varit av
förhållandevis betydelse. Vad gällerstor nyinvesteringsbehov har
utgångspunkten varit dessa så långt möjligt böratt undvikas eftersom

befintliga etablissemang bört.ex. utnyttjas i möjligastörsta mån.
Samtidigt har utredningen inte sig förhindrad föreslåsett åtgärderattav

medför nyinvesteringar. Dessa har då varit motiveradesom bl.a.av
långsiktigt hållbara samordningslösningar.

3.10 Regionalpolitiska konsekvenser

Utredningens bedömning regionalpolitiskaär konsekvenseratt har
beaktats bakgrund de förslag lämnasmot i det efterföljandeav som
kapitlet.
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uppfattning det endast iutredningensdetSom tidigare nämnts är att
avveckla den militäraheltskulle möjligtundantagsfall attvara

skol- ochomlokaliseringverksamheten ort avgenomen
inom förhanterasslagutbildningsverksamhet det ramensomav

utredningen.

förbandmilitärtavveckling/omlokaliseringJämfört med ettaven
personella konsekvensernadekommerregementet.ex. attett vara

personalstyrkan viddelsbegränsade. berortämligen Detta att en
militärtvidbetydligt mindremotsvarande enhetskola eller änär ett

skolornavidmajoriteten personalen utgörsförband, dels att avav
kommenderade tillfalli mångadessutomyrkesofficerare ärsom

tidsperiod.kortareundertjänsten lärare ensom

del gjordadock varitambition harUtredningens att en avsom
acceptabelfinnaförsökaolika förslaghelhetsbedömningar enav

lokalisering.avseende skolornasregional balans

konsekvenserämställdhetspolitiska3.1 1 J

Försvarsmakten måste hauppfattningUtredningens är att en
ambitionstatsmakternasfrämjarutbildningsorganisation bl.a. attsom

försvaret.militäraofficerare inom detkvinnligaöka antalet
tillkan kopplashur frågananalyseraUtredningen avser

slutbetänkande.utredningensförutbildningsverksamheten inom ramen

Slutsatser3.12

för olika utgångspunkterredogörelse lämnatskapiteldetta harI en
förslag.för utredningenstill grundbedömningsgrunder legatoch som

specifikaavseende deprioritetsordningspecifikNågon mer
tillhar i stället legatdessaintebedömingsgrunderna har upprättats utan

enskilt fall.i varjebedömningsammanvägdförgrund en
debedömningsgrunderna varitföljandeSammanfattningsvis har mest

betydelsefulla:
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möjlighet till samordning,
åtgärder långsiktig kompetensutveckling,som gynnar
ekonomiska konsekvenser,
Förutsättningar för anpassning,
rationellt utnyttjande befintlig organisatorisk grundstruktur.av
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4 Förslag förändradtill organisatorisk
grundstruktur

4.1 Inledning

dettal kapitel utredningens förslag till förändringarpresenteras i
den organisatoriska grundstrukturen. Förutom dessa återges även
bakgrundsbeskrivning, resultatet från eventuella utredningsuppdrag till
Försvarsmakten, konsekvensanalys de alternativsamt övervägts.som
Förslagen redovisas med utgångspunkt från olika skolor och
utbildningscentrum.

De förslag till benämningar skolor i detpresenterasm.m. som
följande bör preliminära, eftersom det under självases som
genomförandeprocessen kan framkomma skäl talar för alternativasom
benämningar. Det kan bero specifika ledningsforhållandent.ex. etc.
Det kan också bero på olika ställningstaganden utredningensom
kommer fram till i slutbetänkandet.



1997:1SOUgrundstrukturförändrad organisatoriskFörslag till38

Officers-Försvarsmaktsgemensam4.2

utbildning

förslagUtredningens

inrättas:Följande enheter
HalmstadiMilitärhögskolan0
Stockholmi SolnaMilitärhögskolan0
ÖstersundiMilitärhögskolan0

föreslagenoch inordnas iupphörenheterFöljande ovan
skolstruktur:

i HalmstadofficershögskolaFlygvapnets0
Uppsalakrigshögskola iFlygvapnets
Karlskronaofficershögskola iMarinens

krigshögskola i BergaMarinens
SolnaStockholmkrigsskola iArméns

förFörutsättningarnabehandlatsutredningsområdende ärEtt somav
Försvarsmakten. Denför helaofficersutbildningsamlad gemensamen

förutsättningviktigmycketgrundstrukturenorganisatoriska utgör en
sådana skolor.inrättakunnamöjlighetenför att

respektiveför OHS-redogörelsekortarelämnadesavsnitt 2.4l en
skillnadervissakonstateradesHärvidlagKHS-utbildningarna. att

ochgrundläggandeförsvarsgrenarnasolikamellan deförelåg
gjortdockharUtredningenofficersutbildningar.nivâhöjande

undersökaforgrundändå fannsdet attbedömningen att
forsvarsmaktsgemensamochsamladförförutsättningarna en
utbildningsdelarframför allt de ärgällerofficersutbildning. Detta som

för OHS-inombedrivsochteoretisk natur ramensomav mer
KHS-programmen.respektive
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l specifikt utredningsuppdragett överlämnats tillsom
Försvarsmakten begärde utredningen olika alternativa lösningaratt för

utbildningsmoment skullegemensamma redovisas. Uppdraget
baserades på bibehållen inriktning årsen sammanlagdtreom
utbildningstid för OHS och KHS. Med detta utgångspunkt skulle isom
första hand Förutsättningarna för respektive två terminersen gemensam
utbildning utredas. Olika potentiella Iokaliseringslösningar skulle också
redovisas.

4.2.1 Försvarsmaktens preliminära bedömning

detl Försvarsmakten sedermera överlämnadesvar som till
utredningen gjordes flera viktiga konstateranden. Förutom det faktum

det föreligger utbildningsmässigaatt skillnader mellan de olika
försvarsgrenarna skulle emellertid fördel med bedrivaatten
försvarsmaktsgemensam officersutbildning förstärktattvara en
identifiering med integrerad försvarsmakt skulle underlättas.en Andra
fördelar ansågs utbildningen skulleatt kunna genomförasvara mer
rationellt stordriftsfördelar samverkangenom mellansamt att elever
med olika bakgrund skulle kunna bättre förståelse för helheten.ge en

Försvarsmakten erinrade dock reservofficersutbildningenattom
skulle komma påverkas. Utbildningenatt denna personalkategori iärav
alla försvarsgrenar integrerad med yrkesofficersutbiIdningen. Enligt
Försvarsmakten dennaär samordning mycket viktig för kvalitén. En
försvarsmaktsintegrering officersutbildningen skulle medföraav att
målen för utbildningen reservofficerare skulle komma i fokus.av Målet
med denna utbildning elevernaär efteratt OHS-prorammet skall kunna
krigsplaceras plutonchef i armén och tjänstegrenschefsom isom
marinen och flygvapnet. Enligt Försvarsmakten skulle
försvarsmaktsgemensam utbildning i grunden ändra förutsättningarna
för reservofficerssystemet.

Mot denna bakgrund framhöll Försvarsmakten att ett
försvarsmaktsgemensamt skede termin skulle kunna inarbetas iom en
det utbildningssystem Försvarsmakten under höstensom 1996
föreslagit regeringen. Föutsättningen för detta dock terminenattvar
genomfördes under de två första åren officersutbildningen, dvs.av
under OHS-programmet. Trots den omstrukturering utbildningenav
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uppfyllas ochutbildningsmålen kunnanödvändig skullebliansågssom
försvarsmaktsprägladochofficeren skulle bredare synmerges en

nuvarandevad fallet isin yrkesroll ärän system.som

inte kunnabedömdes däremotutbildningTvå terminers gemensam
uppfyllas. Bl.a.skulle kunnautbildningsmåldagensgenomföras om

förkrävsprofessionalismgradofficeren inte denskulle attsomavges
grundorganisationen detrespektivekrigs-verka iskall kunnadenne

medutbildningenförlängaAlternativet skullesker. attsätt varasom nu
oacceptabladock skullevilketterminmotsvarande genereraen

skulle kunnaofficerare inteallaoch/ellerkostnadsökningar att ges
tvåbefálssystem.införapraktikeniutbildning, vilketdenna ettattvore

blihärigenomskulleutbildningssystemettotalEn översyn av
nödvändig.

FörsvarsmaktenlämnadelokaliseringsortertänkbaraVad gäller en
i fråga forkommapotentiellt skulle kunnaredovisning för de orter som

bort idock gallratsFlera harutbildning.försvarsmaktsgemensam etten
börgrundläggande kravvissauppfyllerde intetidigt skede att sompga.

varitutgångspunkt harviktigberörda En attställas den t.ex.orten.
lokaliseras ävenskolorna bör motsvararorter som

speciellt medoch dåofficersaspiranternaforupptagningsområden
specifika militäratillNärhetrespektive hemorter.beaktande derasav

helt styrande.således inte varitförband har

ikan kommaantalet platseranförde vidareFörsvarsmakten att som
ochbakgrund kompetens-för bl.a.börfråga inte motstort, avvara
medförsörjningeni dagenspersonalförsörjningsskäl. Redan ärsystem

utbildningen.iför kvaliténfaktorgränssättandelärarekompetenta en
ocksåfråga begränsasikan kommaplatser attAntalet avsom

bli för liten.inte fårproduktionsvolymen

Konsekvensanalys4.2.2

föremålvaritolika scenariontvåkonsekvensanalysen harVad gäller
försvarsmaktsgemensantmafyrabaserasgranskning. Detför attena
forsvarsmaktsgemensammaandraoch detinrättasskolor att tre
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inrättasö.skolor bådal alternativen är Halmstad,orterna Stockholm
Östersundoch aktuella medan det första alternativet inkluderaräven

Karlskrona. Dessa har utifrån Försvarsmaktensorter beskrivning
bedömts de har förutsättningarmest förvara som gynnsamma att
hantera försvarsmaktsgemensam utbildning. Utredningen delar i allt
väsentligt denna bedömning.

De två alternativen har vid beräkning besparingseffekter jämförtsav
med bibehållen verksamhet enligt dagens utbildningssystem vid
befintliga officers- och krigshögskolor vid krigsskolan. Följandesamt
preliminära resultat har erhållits:

Alternativ

ÖstersundFM 4 Halmstad, Stockholm, och Karlskrona
ÖstersundFM 3 Halmstad, Stockholm och

Alla belopp i miljoner kr

Besparing Besparing Investerings-
Alternativ år 2003 årt.o.m. 2008 behovt.o.m. MAL
FM 4 132 271 30,4
FM 3 249 494 16

Angivna besparingar inkluderar vissa Iönekostnader ävenetc. som
framdeles kommer belasta Försvarsmaktenatt inte specifiktmen
skolverksamheten. För Försvarsmakten helhet kommer därförsom
besparingarna till viss del lägreatt än angivna belopp.vara ovan

Den ekonomiska skillnaden mellan FM och4 FM 3 beror främst på:

fier officerare kan frigöras föratt förbandsproduktion i FM
MAL kan lämnas i FMatt mer

färre antal civila behövs för stödproduktion i FM
mindre behov investeringar i FMav
kostnader För traktamenten, stödproduktion blir lägre i FMresor.

° Analysen baseras utbildningen vid de försvarsmaktsgemensammaatt skolorna
i likhet med nuvarande med försvarsgrensspecifikasystem skolor kompletteras
med utbildning vid specifika fack-, funktions- eller truppslagsskolor.
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beläggningsgraden vid de olikakalkyleratharFörsvarsmakten även
ibeläggningsgradengenomsnittligafunnit denskolorna och att
imedan dencirka 64kommer4 procentalternativet FM att vara

vissa månaderUnder763 kommeralternativet FM procent.att vara
mycket hög,beläggningsgraden i 3FMtotaladock denkommer vara

100närmare procent.

bedömningförslag ochUtredningens4.2.3

genomlysningFörsvarsmaktensutvärderingUtredningens avav
försvarsmaktsgemensammaställningstagandettillhar lettfrågan att

börkan ochrespektive KHS-programmenför OHS-inomskolor ramen
skolenheternedanståendeinnebärförslagUtredningensinrättas. att

följandeinrättas orter:

Halmstad;iMilitärhögskolan
Solna;StockholmiMilitärhögskolan

Östersund.Militärhögskolan i

iinordnasupphör ochföljande skolenheterföreslåsSamtidigt att
skolstruktur:föreslagenovan

i Halmstad;officershögskolaFlygvapnets
Uppsala;krigshögskola iFlygvapnets
Karlskrona;officershögskola iMarinens

officershögskola Berga;Marinens
Solna.i StockholmkrigsskolaArméns

möjligterminbedömningsinframhöll iFörsvarsmakten att varen
allainteinom OHS-programmet ävensamordna omatt

försvarsmaktsgemensamma.konkretskulleutbildningsmomcnt vara
allakonstateratutredningenutgångspunkt har attMed detta som

KHS-ochför OHS-inomutbildningsmoment/-kurser ramen
genomföras vid debörtill sinteoretiskaoch är natursomprogrammen

skolordessablirhäravEffektenMilitärhögskolorna. attföreslagnanu
ochforsvarsmaktsgemensammabådetillhandahållakommer att
ochofficers-nuvarandevarvidutbildningsdelar,försvarsgrensspecifika

nuvarandemedavvecklas. I likhetkrigsskolankrigshögskolar samt
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med försvarsgrensspecifikasystem skolor kommer utbildningen
vid Militärhögskolorna kompletterasatt med utbildning vid
specifika fack-, funktions- och/eller truppslagsskolor. Den stora
skillnaden blir således de försvarsgrensvisaatt skolorna medersätts
försvarsmaktsgemensamma skolor. Denna inriktning utgjorde även
utgångspunkten för den konsekvensanalys utförtssom av
Försvarsmakten.

Vad gäller valet mellan eller fyra skolor hartre utredningens
bedömning varit skolor bl.a. underlättaratt tre personalförsörjningen,
bidrar till ökad integreringen mellan de olika försvarsgrenarnaen samt
medverkar till rationellt ochett optimalt resursutnyttjande.mer Mot
detta skall dock ställas fyra skolor någotatt ökad handlingsfrihetger en
och i vissa fall bättre utvecklingsmöjligheter. Argumenten for tre
skolor, inklusive preliminärt kalkylerade besparingar, har dock vägt
tyngre än för inrätta fyra skolor.argumenten att Utredningen har
uppfattat Försvarsmakten delar dennaatt inriktning, då lösningar som
beaktar kompetens- och personalförsörjning eftersträvas.

Den exakta utformningen utbildningsverksamheten vidav
Militärhögskolorna, dvs. inom OHS- respektive KHS-programmen,

fördelningen mellansamt dessa skolor och fack-, funktions- och/eller
truppslagsskolorna utredningen återkomma till i slutbetänkandet,avser
då det varit möjligt slutföra detta arbete inomatt förramen
delbetänkandet. En viktig och grundläggande frågeställning i detta
sammanhang blir exakt fastställaatt vilka utbildningsdelarmer vid
nuvarande ofñcers- och krigshögskolor framdeles kan vidsom ges
Militärhögskolorna vilka delar i fortsättningensamt bör bedrivassom
vid fack-, funktions- och/eller truppslagsskolorna. Arbetet med dessa
frågor kommer inledas direkt efteratt överlämnandet delbetänkandetav
och bedrivas i samarbetenära med Försvarsmakten.

Sammanfattningsvis utredningen inrättandetanser att av
Militärhögskolor bidrar till ökad och förbättrad samordning inomen
Försvarsmakten jämfört med nuvarande utbildningssystem med
försvarsgrensspeciñka officers- och krigshåâgskolor. Samtidigt kan
befintliga såväl personella materiella,resurser. utnyttjas påsom ett mer
rationellt Utredningensätt. härvidlag de positiva effekterattanser som

påvisaskan överväger de negativa effekter kan uppstå, vadt.ex.som
gäller nuvarande möjlighet växla mellanatt teoretiska och praktiska
utbildningsmoment.
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stridsskolorArméns4.3

förslag:Utredningens

inrättas:enhetFöljande
iunderavdelningar KvarnmedSkövdeiBrigadskolaArméns0

Bodenoch i

iinordnasochenheterupphörenheterFöljande separatasom
skola:föreslagenovan

iMitt KvarnstridsskolaArméns0
SkövdeSyd istridsskolaArméns0

avvecklas:enhetFöljande
UmeåNord istridsskolaArméns0

efteruteståendefortfarandefrågordeEn varsomav
inomstridsskolorbehovetlångsiktigadetförsvarsbeslutet avvar

tvåuppmärksammatbetänkandeti atttidigareharUtredningenarmén.
Mitt istridsskolaochUmeåiNordstridsskolastridsskolor,arménsav

närliggandesinamedblirförsvarsbeslutetresultatKvarn, avett avsom
organisationsenheter.brigadproducerande

eftertidkortsådetutredningensammanhang attdetta passI noterar
problematisktFörändringar,strukturella ärmedFörsvarsbeslut, storaett

stridsskolefrågan.hanterautredningi separatatt en

stridsskolornasrespektivedegenomgånginledandeUtredningens av
ochställningstagandenprincipiellatill följandelettharverksamhet

analysen.fortsattadenförutgångspunkter

hand böri förstastridsskolorna varaUtredningen attanser
organisationsenhet.brigadproducerandeellervidlokaliserade nära en

ocksåutredningenbedömerskolverksamhetlikartadtillNärhet annan
rationalitetsargumentutbildningsmässigafrämstDetfördel. ärensom
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motiverar denna ståndpunkt. Den frågasom då uppkommer ärsom om
både stridsskola Mitt och stridsskola Nord bör omlokaliseras eller om
det finns talar forargument bägge eller någon stridsskolornaattsom av
ändå kan behålla sin nuvarande lokalisering

Utvärderingen denna fråga har lett till utredningenav att attanser
stridsskola Mitts faciliteter fortsättningsvisäven bör utnyttjas för
skolverksamhet. Argumenten härför bl.a. närhetenär till stridsskola
Syd och det redan i dag föreliggeratt långtgående och brettett
samarbete mellan skolorna. Dessutom har utredningen kunnat
konstatera Försvarsmaktenatt det nödvändigtäratt Prästtomtaanser att
skjutfält framdelesäven behålls för övnings- och
utbildningsverksamhet vad händer med stridsskolaoavsett Mitt.som
Utredningen dock utbildningsnoterar betingelsernaatt vid stridsskola
Nord godaär samtidigt den pågåendenoterar avvecklingenmen att av
brigaden i Umeå NB 20 torde innebära utbildningsverksamhetenatt
framdeles inte kan bedrivas så rationellt tidigare varit fallet.som

Mot denna bakgrund har utredningen valt i första hand studeraatt
stridsskola Nords framtid i konsekvensanalys. För detta ändamål haren
Försvarsmakten betts preliminärt redogöra for konskvensernaattom av
dels omlokalisering. dels avveckling stridsskolaen Nord.en av

4.3.1 Konsekvensanalys

Det specifika utredningsuppdrag överlämnades tillsom
Försvarsmakten baserades följande alternativ:

Omlokalisera stridsskola Nord till Boden;
Omlokalisera Östersund:stridsskola Nord till
Avveckla stridsskola Nord och integrera utbildningsverksantlteten
med stridsskola Mitt och stridsskola Syd.

Utgångspunkten för analysen har varit den planerade utbildnings-
verksamheten vid stridsskola Nord i Umeå. Denna har sedan jämförts
med ovanstående alternativa former för verksamheten.
Utbildningsuppdragen vid stridsskola Mitt och Syd har antagits vara
oförändrade, dvs. enligt planerad inriktning. Följande preliminära
resultat har därvidlag erhållits:
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krmiljonerAlla belopp i

Investerings-BesparingBesparing
behov MALår 2008år 2003Alternativ t.o.m.t.o.m.

tillSSN
30,77212Boden

tillSSN
Östersund 9.49026

tillSSN
13,222798SSM/SSS

NordstridsskolaavvecklaalternativetförbesparingarAngivna att
ochMittstridsskolamedutbildningsverksamhetenintegreraoch

framdeleslönekostnader ävenvissainkluderarstridsskola Syd etc. som
specifiktinteFörsvarsmaktenbelastakommer menatt

därförhelhet kommerFörsvarsmaktenskolverksamheten. För som
angivna belopp.lägredelviss äntillbesparingarna att ovanvara

avvecklings-/integreringsalternativet etttillAnledningen geratt
behållasidanåbesparingsutfallekonomiskt änbättre att ena

stridsskolan tillomlokaliserasidanandraeller åi Umeåstridsskolan
Östersund främst på:berorellerBodenantingen

förbandsproduktionen;förfrigörsofficerareantalstortett
stödproduktionen;förtillförascivila behöveringa

lärare;lägre behovtraktamentskostnaderochlägre avgenomrese-
rationellt.nyttjaskanbefintliga MAL-resurser mer

bedömningochförslagUtredningens4.3.2

anlysergenomfördafråndraskunnatde slutsatserBaserat som
skolenhet inrättas:följandeförslagutredningensinnebär att
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Arméns Brigadskola i Skövde med underavdelningar0 i Kvarn och i
Boden.

Följande skolenheter upphör enheter och inordnas iseparatasom
Föreslagen skola:ovan

Arméns stridsskola Syd i Skövde;
Arméns stridsskola Mitt i Kvarn;

Följande skolenhet avvecklas:

Arméns stridsskola Nord i Umeå.0

konkretaDen innebörden utredningens förslag såledesärav att
nuvarande/planerad verksamhet vid stridsskola Nord inordnas helt i
Brigadskolan. Brigadskolan leds från Skövde varvid verksamheterna
vid underavdelningarna i Kvarn och i Boden underställs ledningen for
Brigadskolan i Skövde. Underavdelningen i Boden såledesövertar
inte den stridsskoleverksamhet för närvarande Umeåbedrivs isom

utnyttjas primärt förutan tillgodose behovatt utbildning iav
vinterkrigföring. Den slutliga fördelningen utbildningsuppgifterav
mellan de i Brigadskolan ingående avdelningarna bör dock ankomma
på Försvarsmakten.

Sett utifrån ekonomisk synvinkel råder inget tvivel avvecklaattom
stridsskola iNord Umeå och integrera dess utbildningsverksamheten i

föreslagnaden Brigadskolan, det fördelaktigaär denmest genom
betydande besparing kan åstadkommas. Till detta kommersom
sedermera eventuella försäljningsintäkter kunna adderas. vilketatt
indirekt intäkt for statsmakterna.genererar en

Emellertid det inte enbart deär ekonomiska konskvensernanu som
bakomlegat utredningens förslag de icke-monetäraävenutan mer

konsekvenserna. Utredningen vill i detta sammanhang särskilt lyfta
följandefram aspekter:

produktionsförutsättningarna i Kvarn och i Skövde mycket goda,är0
bl.a. vad gäller tillgången skjut- och övningsfált, mittsom genom
förslag kan utnyttjas rationellt sätt;ett

iredan dag fungerande samarbete mellan stridsskola Syd och0
stridsskola Mitt kan upprätthållas fortsättningsvis;även
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andra skolorsamverkan medförförutsättningar är gynnsamma pga.0
avstånd;korta

personal- ochövrigaövrigalärare liksomrekryteringsmöjligheter av0
tillfredställande;mycketfaktorer bedömsfamiljepåverkande vara

arméförband medsammansättningallsidigBoden finns truppi aven0
krigsförbandstyper.alladisponibelt för imaterieloch stort sett

i UmeåstridsskoleverksamhetenbehållaantingenAlternativen att
till Bodenfrån Umeåstridsskoleverksamhetenflytta helaeller

utvärdering.forvarit föremålocksåOstersund haralternativt

för de godalämnatsredogörelse tidigareharUmeågällerVad
konsekvenserdeforutbildningsbetingelserna även sommen

Utredningenmedföra.kommer20brigaden NBnedläggningen attav
gediget ochvisserligen upparbetatstridsskolanfunnit etthar även att

förslagetUniversitetmed Umeåsamarbete attbeaktansvärt att ommen
relevantinte längredetta ärMilitärhögskolorinrätta gör argumentatt

vidbedrivaskommerinte längreutbildningeftersom denna atttyp av
stridsskolorna. DedeBrigadskolan, ersätterföreslagnaden tresom

skolan ibevarandetalarkonsekvensernaekonomiska även mot ett av
Umeå.

stridsskoleverksamheten i Umeåomlokalisering helafalldetl aven
Boden ochbådeutredningens bedömning varitharvarit aktuellt att

relevanta alternativ.Ostersund utgjort högst

garnisonenshar utredningenBodenBeträffande attnoterat
fördelar förpositivaskulleallsidighet mångaochfaciliteter ge

arméförband blir bl.a.Samverkan med andrautbildningsverksamheten.
norrlandsförband skallBoden aktuellabeläget därmöjlig. Dessutom är

därför bedömts goda.ontgivningsförutsättningarna harverka och som

Östersund inriktningbrigadproducerande enhetfinns varsl en
förskulle utgjort grundendenmekaniseringavseende motsvarar som

fallet i Boden.endast delvisvilketverksamhet ärskolans
övrigmedockså ha kunnat uppnåsSynergieffekter skulle

tekniska skola.med Arménsbl.a.skolverksamhet orten,

underframhålla detutredningenvillsammanhangdetta attl
utanförinom ochdiskussionpågåttberedningsarbetet en

Östersund lämplighet föroch dessskjutfálten iFörsvarsmakten om
emellertidharUtredningenövningsverksamhet.ochutbildnings-
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de ställningstagandennoterat gjordes inom försom ramen
försvarsbeslutet Östersund.angående mekaniserad utbildning i
Försvarsmakten hade vid detta tillfälle inget erinraatt mot
förutsättningarna Östersundför mekaniserad utbildning i framhöllutan

utbildningsförutsättningarna föratt norrlandsinfanteri mycket goda.var
Detta bekräftas riksdagenäven beslöt norrlandsbrigadenatt iatt
Östersund skulle behållas. Utredningen har därför inte funnit anledning

Östersund.ifrågasätta utbildningsbetingelsernanärmareatt i

denl slutliga bedömning har valet stått mellan antingen föreslåatt
stridsskola behålls i Sverigeatt eller verksamheten viden attnorra

stridsskola Nord inordnas i den föreslagna Brigadskolan med viss
utbildning förlagd till Sverige. Alternativen har utredningennorra av
bedömts i allt väsentligt likvärdiga, där bägge har sina konkretasom
fördelar. Mot bakgrund det redovisade ekonomiska utfallet iav
konsekvensanalysen har dock valet fallit det alternativet.senare
Boden har valts norrlandsort för underavdelning till Brigadskolan,som
främst bakgrund de möjligheter finnsmot till utbildning iav som
vinterkrigföring för de flesta krigsförband inom armén.

4.4 Försvarsmaktens ledningscentrum

Utredningens förslag:

Följande enhet inrättas:
Försvarsmaktens Ledningscentrum i Enköping0

Följande enhet upphör och inordnas i föreslaget centrum:ovan
Arméns Iednings- och sambandscentrum i Enköping0

Redan i tidigt skede kunde utredningenett betydelsennotera av
samordnad utbildning inom de operativa ledningssystemen både vad

driftgäller och underhåll teknisk tjänst. Detta helt iär
överensstämmelse med Försvarsmaktens strävan sammanhålletettom
ledningssystem. Utbildning personal för drift och underhåll deav av
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bedrivs påbehovför totalförsvaretsochledningssystemen ettoperativa
produktionsledare.centralaolikaoch uppdragflertal platser av

informationsteknologiska områdetdetfrämstinomTeknikutvecklingen
eftersträvansvärd inommöjlig ochbådesamordningökadinnebär äratt

med beaktandebakgrunddennaMot samttotala ledningssystemen.det
finnastordekvalitetsskälochrationalitets- argumentutifråndetattav
utredningenbegärdesamordning attytterligarefortalarsom

utbildningenhursynpunktermedinkommaskulleFörsvarsmakten
intentioner.ovanståendeuppnåförorganiserasskulle kunna att

bedömingpreliminäraFörsvarsmaktens4.4.1

konkreterhöll innebarFörsvarsmaktenutredningsuppgiftDen som
berördadenför hurlämnasskulleförslagsynpunkter ochatt

ellertill antingenorganiseraskunnaskulleutbildningsverksamheten en
utbildningteknisktaktisksåvälavsågsplatsMedtvå platser. att somen

denforplatsavsågsplatsermed tvåochplatssamlades till enen
utbildningen.tekniskafor denplastochutbildningentaktiska en

ledningssystemutbildningmedsedermerakompletteradesUppgiften
taktiska nivån.den

mellansambandettäckerledningssystemetoperativaDet
militärbefálhavaremellanmilitärbefálhavareoch samtHögkvarteret

denHuvudsambandsmedletchefer.underställdadirektoch
detinomUtbildningFTN.telenäti dag Försvaretsnivånoperativa är

i dagharMarinenregi.och arménsflygvapnetssker iområdetaktuella
ledningssystemet.operativadetinomutbildningsuppdraginget

harñygvapnetocharménvisar ettgenomgångFörsvarsmaktens att
Samtidigtprincipielltutbildningsområden ärflertal gemensamma.som

Denforsvarsgren.respektivehosutbildningsbehovunikafinns
möjligheterfannsdetdock attbedömningen storaattsammantagna var

operativadetunderhållochdriftförutbildningensamordna av
flygvapnet.ocharménmellanledningsystemet

Försvarsmaktenframhållertaktisk nivåutbildningenVad gäller mot
antalhaomfattning kommerökad etti attledningssystemframtidensatt

Försvarsmaktensgrundkomponenter.försvarsmaktsgemensamma
fortsättningsvisförsvarsgrenarna ävenemellertiduppfattning attvar
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bör bedriva viss grundläggande nivåhöjandeoch utbildningegen men
den fackbetonade utbildningenatt fördel kan samordnas.mer mer

Vad gäller valet mellan samordna utbildningsverksamhetenatt till
eller två platser har Försvarsmakten gjort följande preliminäraen

bedömning:

En plats

ÖB:si linje med intentionerär ledningssystem;+ ettom
integrationen mellan taktisk och teknisk utbildning blir bättre;+
förbättrade möjligheter for genomföra samordnadatt och+ system-en
sambandsadministrativ utbildning;
rekryteringsbefrämjande bakgrund kunskapstätmot+ av en
utbildningsplats;
integrationen bör underlätta internationaliseringen;+
skapar förutsättningar för kommande utbildning+ av
ledningssystemofficer inom Försvarsmakten;
kräver omflyttning personal, materiel och installationer;av-
nyinvesteringar aktualiseras sannolikt;-
riskerar begränsa kompetensen vid den skolaatt delar kanvars-
komma omfördeIas/brytasatt ut.

Två platser

finnsDet i dag etablerade platser för taktisk och teknisk utbildning+
med väl fungerande verksamhet;
litet behov nyinvesteringar;+ av
det finns goda samordningsmöjligheter inom olika teknikområden.+
integrationen mellan taktisk och teknisk utbildning blir svårare att-
genomföra;
kräver viss omflyttning personal och materiel.av-

slutsatsDen Försvarsmakten drar både alternativenär att är
genomförbara och positiva samordningseffekter kommer kunnaatt att
erhållas i bägge fallen.

För erhålla konkret bild vadatt potentiell samordningen mer av en
områdetinom skulle innebära överlämnade utredningen ett

kompletterande uppdrag till Försvarsmakten syfte bl.a. attvars var
belysa de verksamhets- och utbildningsdelar vid berörda skolor/
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eventuelltpåverkasskulleutbildningscentrum ettavsom
samordningsförslag.

skolor/följandeförsta handskulle iFörsvarsmaktenEnligt
samordning:lokaliseringsmässigberördabliutbildningscentrum enav

stabs-inklusive Arménssambandscentrumochlednings-Arméns0
signalskyddsskola iTotalförsvaretsochsambandsskolaoch

Enköping;
Östersund;skola itekniskaArméns0

Halmstad;ilT-skolaFlygvapnets
begränsaddock iBergaledningssystemskolaMarinens

omfattning

Konsekvensanalys4.4.2

samlaantingenalternativenhar baseratsKonsekvensanalysen att
Utgångspunkten hartill två platser.ellerplatsverksamheten till en

plats så hartillsamlasverksamhetenvarithärvidlag att enom
adekvataEnköping denbedömt ärutredningen mestatt

ochEnköpinghartvåalternativet medlokaliseringslösningen. l orter
OvanståendeÖstersund lämpliga platserna.debedömts mestvara

nuvarandeskolorsberördajämförts medharalternativ
utbildningsverksamhet.

kri miljonerbeloppAlla

lnvesterings-BesparingBesparing
behovår 2008 MAL2003årAlternativ t.0.m.t.0.m.

22714platsEn

0.552platserTvå

medangenomförbarabedömtsalternativen harBåda som
plats.medalternativethögre isamordningsgraden värderats ensom

med platsalternativetberor bl.a.skillnadenekonomiska attDen en
resekostnadernalämnasfaciliteter kanytterligaremedför attsamtatt

skillnadenekonomiskadock denråderOsäkerhetminska.bedöms om
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mellan alternativen eftersom Östersundfaciliteterna i kan utnyttjas
fullt i alternativet medut flyttningort samt att teknisken en av
verksamhet kan bli dyrare beräknat.än

4.4.3 Utredningens förslag och bedömning

Baserat de analyser genomförts föreslår utredningensom att
följande enhet inrättas:

Försvarsmaktens ledningscentrum i0 Enköping.

Samtidigt föreslås följande enhetatt upphör och inordnas i ovan
föreslaget centrum:

Arméns lednings- och sambandscentrum0 i Enköping.

Innebörden förslaget är utredningen valtatt förordaav att att
utbildning avseende försvarsmaktsgemensamma och för desystem
operativ ledningssystemen driftsmässig samlas till Enköping
Försvarsmaktens ledningscentrum. Vid Arméns tekniska skola i
Östersund samlas den teknikinriktade utbildningenmer avseende de
rörliga Vid lT-skolansystemen. i Halmstad kvarstår tills vidare
utbildning de befintliga fasta och flygvapnetssystemen taktiska
system.

Bakgrunden till utredningen valtatt föreslå ovanståendeatt lösning
framförär allt resultatett utvecklingen inomatt området oerhörtav är

snabb och förutsättningarna föratt anpassning bör utformas därefter.
Förslaget innebär Försvarsmaktenatt möjlighet samordnaattges
utbildningsverksamheten under längre tidsperiod och med beaktandeen

utvecklingen inom området. Utredningenav härvidlaganser att
inriktningen ändå bör verksamhetenatt sikt samlas tillvara ort.en
En tidsmässigt skyndsam omlokalisering till kan eventuelltorten
medföra investeringskostnader i olika och andra facilitetersystem som
inte med rimlig säkerhet kan långsiktiga.antas Därförvara anser
utredningen denna böratt fortlöpande och ske i taktprocess medvara
att Försvarsmaktenssystemen omsätts. ledningscentrum bör dock redan

få övergripande förett verksamheten vidnu de olika skolorna.ansvar
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1

taktiskadenutredningen ävenperspektiv attlängrel ett anser
tillfalloch i dettatillsamlasbörledningssystemutbildningen orten
deförutominnebärEnköping. Dettai attLedningscentrum

vidrespektiveHalmstadvid lT-skolan ikvarstårutbildningsdelar som
Östersund vidutbildningenkommeri ävenskolatekniskaArméns

överföras tillledningssystemskola Berga attMarinens
denEnköping. Dettai motsvararledningscentrumFörsvarsmaktens

ledningssystem.framtidensförharFörsvarsmakteninriktning som

förslagutredningens attinnebärSammanfattningsvis
sikt böroperativa ledningssystemdeinomutbildningsverksamheten

möjliggöraförstegvisskebör attsamlas till attort processenmenen
perspektiv börområdet. l längreinomutvecklingen ettanpassning till

föreslagnadetiintegrerasledningsystemutbildningentaktiskadenäven
förslagdesåledesuppfattning är attUtredningensLedningscentrumet.

samordningsprocess.längrebörjanendastlämnats är enennusom

HalmstadiSkolverksamhet4.5

förslag:Utredningens

inrättas:enhetFöljande
Halmstad.basskola iochunderhålls-Försvarsmaktens0

skola:föreslageninordnas iochupphörenheterFöljande ovan
Halmstad;basbefálskola iFlygvapnets0

Skövde;underhållsskola iArméns
Karlskrona;iintendenturskolaMarinens

bassäkerhetsskola Berga;Marinens
Ljungbyhed;iväderskolaFlygvapnets

FlygvapnetsbenämningenföreslårUtredningen att0
Försvarsmaktensmed14,Halmstadsskolor, F ersätts

Halmstad.iutbildningscentrum
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4.5.1 Bakgrund

En de frågor regeringen och sedermeraav riksdagensom inte tog
definitiv ställning till i försvarsbeslutet den framtida verksamhetenvar
vid l47.Flygvapnets Halmstadsskolor F Dessa skolors framtid har
därför varit viktig utgångspunkt för utredningensen arbete eftersom
delar den övriga organisatoriska grundstrukturenav i många avseenden

beroende hurär skolverksamheten i Halmstadav organiseras.

Försvarsmakten föreslog i Försvarsmaktsplan 97 F skulle14att
avvecklas och befintliga skoloratt skulle omlokaliseras till F i
Ängelholm respektive till F 20 i Uppsala. Detta förslag baserades att
Försvarsmakten ville samla skolverksamheten inom flygvapnet till
flottiljer producerar krigsforband. Förslaget kansom också uppfattas

direkt följd statsmakterna inför försvarsbeslutetattsom en av angav
inriktning flottiljer skulleatt tre avvecklas.som Eftersom F 14

definierades flygflottilj detta resonabelt förslagsom en ett frånvar
Försvarsmaktens sida för uppnå målsättningenatt avvecklaattom tre
flottiljer samtidigt reduktionen antaletsom av
krigsförbandsproducerande flottiljer kunde minimeras. De ekonomiska
kalkylerna för omlokalisering skolorna vid Fen 14 i Halmstadav
visade emellertid besparingseffekterna förstatt skulle komma att
realiseras lång sikt och i tämligen begränsad omfattning.

Samtidigt konstaterar utredningen utgångspunkten föratt en
framtida verksamheten vid F 14 förändrats eftersom riksdagensnu
beslut innebar både infanteribrigadenatt IB 16 och Iuftvärnskåren
Lv 6 skall behållas i Halmstad.

Övervägda4.5.2 alternativ

Inledningsvis har olika alternativ till Försvarsmaktens förslag om en
avveckling F 14 Detta innebärprövats. utredningen studeratav att om
det dels funnits andra relevanta omlokaliseringslösnirtgar, dels detom
funnits talar för fortsattargument verksamhet i Halmstad.som en

7Flygvapnets Halmstadsskolor innefattar för närvarande: Flygvapnets
ofñcerhögskola, lT-skolan, Basbefälskolan Flygvapnets tekniska skola.samt
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medomlokaliseringsförslag har dessa prövatsalternativagällerVad
harlösningaråstadkommaförsökafrånutgångspunkt ensomatt

varithärvidlagområdeprägel. Ettförsvarsmaktsgemensam som
tekniskaFörsvarsmaktenssamordningstuderaaktuellt är avatt en

sinharmarinenHalmstad,skola iTekniskasinharFlygvapnetskolor.
hararménochdels BergaKarlskrona,iskola delsSkeppstekniska

Östersund.iskolaTekniskasin

fråganbelystutredningenfrånuppdragharFörsvarsmakten om
funnitochutbildningentekniska attdensamordningförformerna aven

försvarsmaktsgemensamieftersträvassynergieffekterde ensom
bl.a.beroromfattning. Dettabegränsadiuppnåskanendastlösning

tekniskasinmedharförsvarsgrenrespektivesyftenolikade som
avsnitt 3.9vidareutbildning. se

lokaliseringsmässigvaritdärförharbedömning attUtredningens
dådel ochviss atttillerhållas t.ex.kanendast genomsamordning
Östersund, varvidtillomlokaliserasskolatekniskaflygvapnets
samutnyttjas. Somskulle kunnaskolatekniskaarménsvidfaciliteterna

skola stårtekniskaFlygvapnetsomlokaliseringmot avargument en
Skolankrigsorganisationen.Gripen i39JAS svararinförandetdock av

ochi dennautbildningsinslagviktigtförnärvarande enprocessfor ett
dennaförsenakunnaskulleomlokalisering process.

Försvarsmaktenbasbefälskola harFlygvapnetsbeträffarVad
tillöverförasskulle kunnautbildningsdelarvilkaredovisat som

inrättande.med desssambandiförsörjningscentrumFörsvarsmaktens
Basbefálskolans50anmälde procentFörsvarsmakten att avca

karaktärendenunderhåll attområdetinomfackutbildning avvarm.m.
försvarsmaktsgemensamttillöverföras centrum.skulle kunnaden

tillkopplingdirekthadeutbildningsverksamhetResterande meren
Basbefälskolanområdeverksamhet. Ett svararannatflygvapnets som

utbildningsmässigaandraheltharmarkförsvarstjänstför är som
försvarsgrenarna.övrigatill dekopplingar

svårtrelativtdetdragit attärutredningen är attslutsatsDen som
flyttaalternativförsvarsmaktsgemensamma attrelevanta genompåvisa

Halmstad. Motskolan frånTekniskaoch/eller denBasbefálskolan
Militärhögskolaförslagetbeaktandemedochbakgrunddenna enomav

tillutredningsarbetesitt attkoncentreratutredningenHalmstad hari
kunnaskulleiställetutbildningsverksamhetervilkaundersöka som
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lokaliseras till Halmstad och då inom förramen ett
försvarsmaktsgemensamt utbildningscentrum.

4.5.3 Konsekvensanalys

En utgångspunkterna för den konsekvensanalysav som
Försvarsmakten utfört har varit utbildningsverksamhetatt harsom
anknytning till underhåll fornödenhetsförsörjning till visssamt
markforsvars- och säkerhetsanknuten tjänst samlas till Halmstad.

Den konkreta innebörden det uppdrag överlämnades tillav som
Försvarsmakten konsekvensanalysen skulleatt belysa innebördenvar

följande skolor och utbildningaratt integreradesav med Flygvapnets
basbefálskola i Halmstad:

Arméns underhållsskola
Marinens intendenturskola
Marinens bassäkerhetsskola
del utbildningen vid Försvarshögskolansav managementinstitution i

Östersund;Karlstad och
Arméns militärpolisutbildning for officerare.0

Följande ekonomiska resultat erhölls från analysen:

Alla belopp i miljoner kr

Besparing Besparing lnvesterings-
Alternativ år 2003t.o.m. år 2008 behovt.o.m. MAL

Halmstad 22 44 3

Försvarsmakten framhåller i sitt alternativet både kommerattsvar
medföra positiva ochatt negativa effekter. Som positivt bl.a. attangavs

synergieffekter inom vissa utbildningsområden och elevernasatt
användbarhet kommer öka längre sikt.att Negativt kunde dock vara

utbildningen i vissa fall kommeratt skilt frånäga typförbanden.att rum
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ikan ingåväderskolaFlygvapnetsbedömtharUtredningen även att
Väderskolanskola. är, ettförsvarsmaktsgemensammadenna som

omlokaliseringföremål förFörsvarsbeslut,riksdagensresultat av
harkonsekvensanalysenavvecklas. lskallLjungbyhediF5ftersom

Försvarsmaktsplan 97iförslagetställtsalternativt somdetta mot
Uppsala.itill F 20omlokaliserasskulleVäderskolaninnebar att

följande:visaranalysenfrånResultatet

krmiljoneribeloppAlla

Investerings-BesparingBesparing
MALbehovår 20082003år t.0.m.Alternativ t.0.m.

2,82710Halmstad

15,85-4Uppsala

bäggebedrivasverksamheten kankonstaterarFörsvarsmakten att
underlättarsiktkortHalmstadsalternativetplatserna attmen

underavvecklasSydvädercentraleftersompersonalrekryteringen av
1998.

bedömningochförslagUtredningens4.5.4

analysergenomfördafråndraskunnatslutsatserdeBaserat som
förslagutredningensinnebär attgjorts,övervägandendesamt som

inrättas:skolenhetföljande

Halmstad.basskola iochunderhålls-Försvarsmaktens0

iinordnasochupphörenheterföljande ovanföreslåsSamtidigt att
skola:föreslagen

HalmstadibasbefálskolaFlygvapnets
SkövdeiunderhållsskolaArméns

Karlskronaintendenturskola iMarinens
BergabassäkerhetsskolaMarinens

LjungbyhediväderskolaFlygvapnets
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Förslaget innebär vissäven utbildningsverksamhetatt vid
Försvarshögskolans Östersundmanagementinstitution i Karlstad och

arméns militärpolisutbildning för officeraresamt som f.n. bedrivs vid
stridsskola Nord i Umeå överförs till den föreslagna Underhålls- och
basskolan.

Grunden för ovanstående förslag har i första hand varit att
utbildningområden bedrivs respektive forsvarsgren ochsom ärav som
förhållandevis likartade och begränsade i sin omfattning bör samordnas
i försvarsmaktsgemensam skola. Denna inriktning bekräftasen även av
försvarsbeslutet, vari det konstaterades försvarsmaktsgemensamtatt ett
försörjningscentrum skulle inrättas.

l de överväganden gjorts har förutsättningarnaäven försom att
samla verksamheten till Skövde i stället för till Halmstad prövats.
Utredningens bedömning har emellertid varit med den vidgadeatt

vilka utbildningsdelar bör ingå i Underhålls- ochsynen som
basskolan så Halmstad betraktaär bättre lokaliseringsort.att som en
Dessutom innebär lokaliseringen Brigadskolan till Skövde vissaav att

nuvarande Underhållsskolans faciliteter behöver nyttjas forav
Brigadskolans verksamhet för denäven kalkyleradeattmen
besparingen Brigadskolans inrättande skall kunna realiseras.av

Försvarsmakten har framhållit det kan komma innebära vissaatt att
svårigheter överföra utbildningsverksamhet frånatt armén och marinen
till Halmstad. Utredningens bedömning har dock varit delatt storen av
de berörda skolornas verksamhet kan överföras till Halmstad och de
delar oundgängligen fortsättningsvisäven måste bedrivas vidsom
skolornas nuvarande lokalisering bör ske under och ledning frånansvar
Underhålls- och basskolan. likhetl med nuvarande utbildningssystem
kommer viss del utbildningen förläggas till respektiveattav
typförband.

Vad gäller Arméns underhållsskola bedöms huvuddelen denav
nuvarande/planerade utbildningsverksamheten kunna flyttas till
Halmstad. För grundläggande underhållsutbildning bör även
infanteribrigaden lB 16 kunna viktigutgöra en
produktionsförutsättning. För närvarande 15 elever tillårantas ca per
den grundläggande officersutbildningen inom området. Viss utbildning

dock framdeleskan behöva bedrivasäven vid trängkåren i Skövde. Det



121997:1SOUgrundstrukturorganisatoriskförändradtillFörslag60

truppslagsutbildningtaktisk och/ellerviss operativ,kan röra somt.ex.
typförband.aktuellatill detnärhetkräver

delar kunnaiintendenturskola börvid MarinensVerksamheten stora
har iFörsvarsmaktenbasskolan.ochUnderhålls-tillöverföras

överföras tillskulle kunnautbildningsdelarvilkatillkommentarer som
framhållitpreliminärtutbildningscentrumförsvarsmaktsgemensamtett

fortsättningsvis börlivsmedelstjänstavseende ävenutbildningatt
princip bördock dennaUtredningenKarlskrona.i attbedrivas anser

möjlighetavseendemedFörsvarsmakten attytterligareprövas av
dockbörlösningOaktatHalmstad.tillverksamhetenflytta en

underställaslivsmedelstjänstsutbildningförsvarsmaktsgemensam
basskolan.ochUnderhålls-

vidmilitärpolistjänstförofficerarenärvarandeförutbildarArmén
tillöverförashelhetkanverksamhetNord. Dennastridsskola som

Halmstad.

väsentligabedömsbassäkerhetsskolaMarinensBeträffande
ochUnderhålls-iintegreringuppnåskunnasynergieffekter engenom

innefattaruppgiftertypförbandetseftersom attHalmstadibasskolan
basjägare ochunderhållsförband, flygvapnetsmedsamarbeteiverka

militärpoliser.arméns

preliminärgjortFörsvarshögskolan harochFörsvarsmakten en
Försvarshögskolansvidutbildningsdelarvilkagenomgång av

tillöverföralämpligaskullemanagementinstitution attvarasom
specialistkurser ochhandi förstabasskolan. Detoch rörUnderhålls-
ekonomi och MAL.personal,logistik,områdenainomdriftsutbildning

kanbör ochfristående kurserdessabedömningUtredningens är att
därmedbasskolanochUnderhålls- övertar ansvarettillöverföras som

Försvarshögskolan.frånverksamhetenför

Väderskolanskonstaterathar attUtredningen även
Underhålls- ochdel iingåutbildningsverksamhet bör som en

flygvapnethosprimärahar sinVäderskolan avnämarebasskolan. men
försvarsgrenarna.två övrigabäring dedessutomuppgifter hardess

skolan,försvarsmaktsgemensammadeninordnas ibörskolanvarför
börfortlöpandeFörsvarsmaktendessutomUtredningen attanser

harmed SMHI,samarbetet ettupparbetaderedandetutveckla som
verksamhetsområdet.aktuelladetinomhuvudansvarstatligt
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Sammanfattningsvis detär utredningens uppfattning att enförsvarsmaktsgemensam underhålls- och basskola kommer medföraatt
flera fördelar för de berörda skolorna och där samordning varit det
huvudsakliga motivet bakom förslaget. T.ex. kommer vissa skolornaav

föreslås ingå i Underhâlls-som och basskolan kunna draatt väsentliga
utbildningserfarenheter från den specifika kunskap finns vidsom
nuvarande Underhållsskolan. Härigenom goda möjligheterges att
långsiktigt utveckla kompetensen inom området.

Avslutningsvis utredningen den inriktningenanser att fornya
utbildningsverksamheten vid Halmstadsskolorna bör föranleda ien nybenämning etablissemanget helhet. Utredningens förslagsom är
härvidlag denatt nuvarande benämningen Flygvapnets
Halmstadsskolor, F 14, ersätts med Försvarsmaktens
utbildningscentrum i Halmstad.

4.6 Motorskolan

Utredningens förslag:

Motorskolan i Skövde Östersundomlokaliseras0 till och inordnas
i Arméns tekniska skola.

Efter genomgång Motorskolansen av nuvarande
utbildningsuppgiñer och kopplingar till skolverksamhet har dessannan
framtida lokalisering övervägts. Som främsta alternativ till fortsatten
lokalisering Östersundi Skövde har Följandeprövats. resultat har
erhållits i den genomförda konsekvensanalysen:
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miljoner kriAlla belopp

lnvesterings-BesparingBesparing
behov MAL2008år2003årAlternativ t.0.m.t.0.m.

0Östersund 64

bedömningochförslagUtredningens4.6.1

tillomlokaliserasMotorskolaninnebärförslagUtredningens att
Utbildningsansvarettekniska skola.ArménsiinordnasochOstersund
skolan.Tekniskadärmed denunderställasMotorskolanfor

varitharåtgärden attföreslagnadenforUtgångspunkten
relevantmedsamlokaliseradbörMotorskolan annanvara

tillvaratas.kansamordningsmöjligheterpotentielladärskolverksamhet
Östersund bedömts utgöraiskolanTekniskadenändamål hardettaFör

alternativet.lämpligadet mest

Östersund medförabedöms är:tilllokaliseringfördelarDe som en

bl.a.vilketmerutnyttjaskanskolanTekniskavidofficerare0
lärarbehovet;reducerar

anläggningarochlokalerformifaciliteterskolansTekniska av0
utnyttjas;kanstödresurserliksom

lokaliseringsplatsen.genomförasvinterutbildning kan0

åvilaruppgifterdeutredningenSammanfattningsvis att somanser
föreslagnadenpunkterfleratordeMotorskolan avgynnas

och desamarbetedetbakgrundbl.a.omlokaliseringen, mot av
skolanTekniska ävenmed denuppnåskan mensynergieffekter som

Östersund.ierhållaskanutbildningsmiljödengällervad som
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4.7 Flygvapnets flygledarskola

Utredningens förslag:

Flygvapnets flygledarskola omlokaliseras0 från Ljungbyhed till
Halmstad

1 riksdagens Försvarsbeslut fastslogs F i5 Ljungbyhedatt skulle
avvecklas. Med anledning härav har det varit utredningens uppgift att

lokaliseringsortöverväga för Flygledarskolan.ny

l Försvarsmaktsplan 97 föreslogs Flygledarskolanatt skulle
Ängelholm.omlokaliseras till F 10 i Förslaget utgick bl.a. från F 14att

skulle avvecklas och berörda skolor skulleatt omlokaliseras till F 20 i
Ängelholm.Uppsala och till F 10 i F 10 ansågs då även det bästavara

alternativet för flygledarskolan då närhet till Luftfartsverkets
flygledarskola Sturup skulle kunna upprätthållas samtidigt som
samordningsmöjligheter skulle kunna erhållas med de skolor som
föreslogs flyttas till F 10, dvs. Flygvapnets tekniska skola samt
Flygvapnets Basbefálskola.

4.7.1 Konsekvensanalys

Eftersom utredningens förslag utgår från F 14 kommeratt att
behållas formi Försvarsmaktens utbildningscentrumettav har deett av
alternativ utredningen övervägt varit omlokaliserasom skolanatt till
Halmstad. Detta alternativ har vägts integrera flygledarskolansmot att
verksamhet i Luftfartsverkets flygledarskola Sturup FLSS. Det

alternativet innebär vissävensenare grundläggandeatt militär
utbildning skulle förläggas till MekB 7 i Revingehed.

Ur ekonomisk synvinkel kan konstateras nyinvesteringsbehovetatt
betydligt lägreär vid lokalisering till Halmstad till Sturup.en än

Skillnaden uppgår till 13 miljoner kronor och beror främstca att
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verksamheten vilketFörkan utnyttjasHalmstadfaciliteter ibefintliga
alternativenBådaReveinghed.MekB ivid 7ochfallet Sturupinte är

erhållaskanförsvarsbeslutetfrånbesparingendockinnebär att
Ljungbyhed.iF 5avvecklingenavseende av

frånuppdragsärskilthar iLuftfartsverketochFörsvarsmakten
samlokaliseringkonsekvensernabelystutredningen gemensamt enav

samordningbl.a.framhållerMyndigheterna atttill Sturup.skolornaav
lokaliseradeskolornaske ärkanutbildningsmoment attutanav

dockbedömsAlternativetfallet.redanocksåvilket ärplats nusamma
uppnås.kunnaocksåbedömsutbildningsmålenochgenomförbartavara

lokaliseringargivet deframhållitsFördelarföljandehar somövrigtl
övervägts:

Halmstad

produktionsförutsättningar;gynnsamma0
Halmstad;skolor iflygvapnetsmedsynergieffekter0

6;luftvärnskåren Lvmedutbildningssamverkan0

Sturup

tlygtrafiktjänstutbildningen;förutvecklingsmöjlighetergoda0
simulatorer.utvecklingtillmöjligheter avgemensam0

bedömningochförslagUtredningens4.7.2

flygledarskolaFlygvapnetsinnebärförslagUtredningens att
varit denförslaget hartillBakgrundenHalmstad.tillomlokaliseras

fackskola inomfunktionskolanstillmättsbetydelse som ensom
luftvärnskårenmederhållassynergieffekter kanDeflygvapnet. som
bedömtsocksåharbasskolanochUnderhålls-Föreslagna somoch den

rörandeutbildningsmomentgällervadbl.a.betydelsefulla,mycket
uppbyggnadentordekommandocentralerna. T.ex. gemensammaav

rationelltgenomförasochunderlättas ettkunnasimulatorresurser
medsamarbetetuppfattningutredningensdock attDet ärsätt.



SOU 1997:1 12 Förslag till förändrad organisatorisk grundstruktur 65

Luftfartsverkets flygledarskola bör fördjupas så befintligaatt resurser
fortsättningsvisäven kan utnyttjas optimalt.

Utredningen lokalisering till Sturup och Luftfartsverketsattanser en
flygledarskola hade varit värde För samordna olikastort statligaattav
myndigheters verksamhet. detta1 fall har dock andra
utbildningsbetingelser vägt samtidigt utredningentyngre helt delarsom
myndigheternas uppfattning samordningen kan vidareutvecklasatt utan

detta sker lokaliseringsmässigatt integrering.genom en

4.8 Kustartilleriets stridsskola

Utredningens förslag:

Kustartilleriets stridsskola omlokaliseras från Täby0 till
Kustanilleriregementet Rindö Vaxholm

Kustartilleriets stridsskola delär Kustanillericentrumen ärav som
beläget i Näsbypark i Täby. Någon korresponderandeannan
utbildningsverksamhet inteäger denna plats. Med anledningrum
härav har utredningen velat undersöka det finns någonom annan mer
adekvat lokalisering for skolan skulle kunna till fördel forsom vara
utbildningsverksamheten.

4.8.1 Konsekvensanalys

Utgångspunkten för analysen har i första hand varit undersökaatt
konsekvenserna omlokalisera skolan tillatt kustartilleriregementetav
på Rindö. Den genomförda analysen visar på följande resultat:
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miljoner kribeloppAlla

Investerings-BesparingBesparing
MALbehovår 20082003årAlternativ t.o.m.t.o.m.

3,81810Rindö

Rindötillomlokaliseringbedömning ärFörsvarsmaktens att en
samtidigtutbildingsbetingelser sommedförakommer att gynnsamma

kustartilleriförband kommerutvecklingavseendesynergieffekterna av
någotinte komma utgörabedömsPersonalförsörjningen attöka.att

effektivtinnebärakommer ettävenAlternativet att merproblem.
iRindö.etablissemangbefintligautnyttjande av

bedömningochförslagUtredningens4.8.2

stridsskolaKustartillerietsinnebärförslag attUtredningens
Vaxholm.Rindökustartilleriregementettillomlokaliseras

uppfattningFörsvarsmaktens atthär endelarUtredningen
förfördelarväsentligamedförakommerskolanomlokalisering attav

utvecklingensamladedenföroch avverksamhetskolans
40-50utredningenkonstaterar attkustartilleriförbanden. Dessutom

frånkommerdagiredaneleverskolansprocent av
ochvarförRindö, t.ex. rese-kustartilleriregementet

reduceras.kantraktamenteskostnaderna

belyserFörsvarsmaktenbegärthar attUtredningen även
Örlogsskolorna Berga.tillomlokaliseringkonsekvenserna enav

refuseratsdockhargenomforbart,fullt avAlternativet, ärsom
bedömts avsevärtutbildningsbetingelsernaeftersom somutredningen

Rindö.tilllokaliseringvidbättre en
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4.9 Försvarsmaktens tekniska utbildning

Utredningens förslag:

Omlokalisera och samordna den tekniska utbildning vid0 som ges
den Skeppstekniska skolan Berga med den Skeppstekniska
skolan i Karlskrona

Som tidigare redogjorts för i avsnitt 3.5.2 bedrivs teknisk utbildning
vid respektive försvarsgrens tekniska skola. Utredningen har med
anledning härav begärt Försvarsmakten skall belysaatt
förutsättningarna för samlokalisering den tekniska utbildningen.en av

Försvarsmakten konstaterar det finns flertal teknikområdenatt ett
fler 25 principielltst. lika inomän är för densom ramen
grundläggande teknikutbildningen. framhållsDäremot den tekniskaatt
utbildningens utformning skiljer sig mellan försvarsgrenarna i
avseendet genomförarmén betydligt grundläggandeatt mer
teknikutbildning marinen och flygvapnet.än De tvâ övergårsenare
tidigare tillarmén utbildning materielsystemän specifikt förärsom
respektive försvarsgren. grundläggandeDen teknikutbildning kansom
samordnas mellan försvarsgrenarna lokaliseringsmässigtattgenom
sammanföra de tekniska skolorna bedöms därför Försvarsmaktenav

relativt begränsad.vara

Försvarsmakten förordar därför alternativ s.k.att expertcentrasom
etableras för samordna ansvarsförhållandet för olika grundläggandeatt
teknikområden.

Utredningens4.9.1 förslag bedömningoch

Utredningens förslag innebär den tekniska utbildningatt som
bedrivs inom för den Skeppstekniska skolan Berga förläggsramen
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utbildningden tekniskaför samordnas medtill Karlskrona, att som
Skeppstekniska skolan i Karlskrona.vid denredan bedrivs

inom marinentekniska utbildningenorganisering denNuvarande av
utbildningsverksamhetenuppdelninghistoriskbetingadbl.a.är avav en

för närvarandefinnsKarlskrona. På Bergaochmellan Berga
verkstads/mekanikenhetenochelenhetenmedanmaskinenheten

genomgångdock vid sinharKarlskrona. Utredningenåterfinns i av
denrationalitetsskäl relevantbedömt det ärverksamheten attatt av

Utredningenstill plats.samlasutbildningentekniskamarina en
befintligatillbidraåtgärden kommeruppfattning attär attatt resurser,

kommerutnyttjasmateriella, kan sättsåväl personella ett somsom
demarinen,utbildningen inomtekniskasamladeden trotsatt gagna

konstaterarföljden.bli Dessutominvesteringskostnader kansom
andramedutbildningsmässiga samarbetetdetutredningen att

åtgärden.underlättasmyndigheter av

Försvarsmaktenmedi likhetUtredningen att enanser
grundläggandedenlokaliseringslösning förForsvarsmaktsgemensam

genomföra ochkompliceradutbildningsverksamhetentekniska är attatt
alternativför sådantKostnadenbegränsade.fördelarna ettvarasynes

därförUtredningen delarbetydande.också blisannoliktskulle
för olikauppfattning s.k.Försvarsmaktens expertcentraatt

börteknikområden i första handgrundläggande upprättas.

framhållaavslutningsvis försvarsmakts-villUtredningen att ett
ansvarsförhållande skolorna inomför de tekniskagemensamt snar

sketorde lämpligen kunnaDettaorganiseras.bordeframtid genom
löisvaisgrensspecifika skolor medtekniskanuvarande ersättsatt en

åtgärden behöver inteskola. Den framtidatekniskaFörsvarsmaktens
skolorna enhetligtsamlokalisering däremotinnebära att ettav menen

Utredningen bedömer vidare åtgärdenledningsförhållande etableras. att
för olikamedförstärkakunnakommer expertcentrumsystemetatt

förlängningenteknikområden, i kannågotgrundläggande som
de berördaprioriteringar mellanverksamhetsmässigaunderlätta

skolorna.
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4.10 Marinens dykskolor

Utredningens förslag:

Reducera antalet marina dykskolor0 från till två. Verksamhetentre
samlas till Orlogsskolorna på Berga respektive i Karlskrona.

Utredningen har vid sin genomgång funnit marinen haratt tre
dykskolor vilkaseparata lokaliseradeär i Karlskrona, Berga samt

Rindö. l de samtal förts med Försvarsmakten harsom det framkommit
dessa skolor iatt första hand bör kunna reduceras till två stycken.

Härigenom skulle förutsättningarna för totalförsvarssamordningen
kunna förbättras.

4.10.l Utredningens förslag och bedömning

Utredningens förslag innebär utbildningsverksamhetenatt inom
dykerifunktionen samlas till Karlskrona och till Berga. Den dyksskola

finns på Rindö bör därförsom konsekvens Förslagetsom en av
avvecklas och integreras i nämnda skolor forovan ökaatt
samordningen inom utbildningsområdet.

Utredningen dykerifunktionenattanser med tillhörande
utbildningsverksamhet bör analyseras ytterligare Försvarsmakten.av
Målet bör skapa grundförutsättningarattvara for entotalförsvarssamordning inom området. Detta torde i förlängningen
innebära den långsiktigaatt kompetensen stärks inom området.

Utredningen har inom för beredningsarbetet begärtramen att
Försvarsmakten skall redovisa konsekvenserna koncentreringav en av
dykerifunktionen till Berga. Trots de investeringskostnader dettasom
alternativ skulle innebära, bl.a. avseende nybyggnad dyktank,av
framhåller Försvarsmakten alternativet kanatt medföra betydande
fördelar för dykerifunktionen helhet vad gäller samarbetetsom samt
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dels medFörsvarsmakten,organisationsenheter inomdels med övriga
myndigheter.andra

uppfattningFörsvarsmaktensdelarUtredningen anser, sommen
tillbörfortlöpandedetta anpassasärnämnts somprocessatt enovan,

bådebörskedei dettavilketområdet, görinom attutvecklingen
vidare kvarstå.tillsoch på Bergai Karlskronadykskolan
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5 Den skolstrukturennya

Nedan redovisas sammanställning skol-en över och
utbildningsverksamheten inom Försvarsmakten såsom den kommer att

organiserad utredningens förslagvara till förändringarom accepteras.
Sammanställningen inkluderar kvarvarande skolor och
utbildningscentrum de från utredningensoavsett sida föremålvaritom
for ändringsförslag eller 1 kapitlet lämnas kommentareräven till
vissa delar Försvarsmaktens utbildningsverksamhet.av

Organisationsenhet eller
motsvarande Lokalisering Utredningens förslag
Militärhögskolan Halmstad Skolan nyinrättas

Stockholm
Östersund

ledningscentrumFM:s Enköping Centrumet nyinrättas
inklusive Stabs- och
sambandsskolan och
Totalförsvarets signal-
skyddsskola
FM:s idrotts- och Stockholm lngen åtgärd
överlevnadscentrum Solna
FM:s sjukvårdscentrum Hammarö, lngen åtgärd

Karlstad
FM:s int. kommando Almnäs lngen åtgärd

helikopterflottiljFM:s Linköping lngen åtgärd
FM:s underhålls- och Halmstad Skolan nyinrättas
basskola
Totalförsvarets Umeå lngen åtgärd
skyddsskola
Totalförsvarets Eksjö lngen åtgärd
ammunitions- och
minröjningscentrum
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ellerOrganisationsenhet
förslagUtredningensLokaliseringmotsvarande

åtgärdIngenNorsborgstridsskolaHemvärnets
nyinrättasSkolanSkövdemedBrigadskolaArméns

Kvam/Bodeniunderavd.
åtgärdKristinehamn IngenstridsskolaArtilleriets
åtgärdNorrtälje IngenstridsskolaLuftvämets
åtgärdIngenEksjöfältarbetsskolaArméns

Östersund FMBerörsskolatekniska avArméns
Ledningscentrum

åtgärdIngenBergalednings-Marinens
inklusivesystemskola

Sambandsskolan
åtgärdIngenBergaYtstridsskolan
åtgärdIngenBergaUbåtsstridsskolan

iBehandlasBergaRäddningstjänstskolan
slutbetänkandetKarlskrona

åtgärdIngenBergaMinkrigsskolan
tvåfrån tillReduktion treBergaDykskolan

Karlskrona skolor
åtgärdIngenKarlskronasystemtekniskaMarinens

skola
påNuvarande utbildningKarlskronaskolanSkeppstekniska

KarlskronatillBerga
åtgärdGöteborg IngenRadarskolan
åtgärdRindö IngenMinkrigsskolan
åtgärdRindö IngenAmfibieskolan

från TäbyOmlokaliserasRindöstridsskolaKA:s
Ängelholm åtgärdIngenFlygskolan
Uppsala

frånOmlokaliserasHalmstadflygledarskolaFV:s
Ljungbyhed

åtgärdLjungbyhed IngenTrafikflygarskolan
åtgärdHalmstad IngenskolatekniskaFV:s

FMBerörsHalmstadIT-skolan av
Ledningscentrum

åtgärdUppsala IngentlygbefälskolaFV:,s
åtgärdIngenUppsalaochstridslednings-FV:s

luñbevakningsskola
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Utredningen vill i anslutning till ovanstående sammanställning göra
följande kommentarer:

Den skolverksamhet inom Försvarsmakten0 berör räddnings-som
och skyddstjänst har inte hanterats inom för delbetänkandet.ramen
Koordinering skall här ske med den parallellt pågående utredningen

Räddningsverkets utbildningsverksamhet.om Detta innebär att
eventuella förslag samordning först kommer lämnasetc.om att
inom för slutbetänkandet. Detta berör i första handramen marinens
två räddningstjänstskolor den räddningstjänstutbildningsamt som
för närvarande bedrivs vid Flygvapnets basbefálskola i Halmstad.

Utredningen har inte funnit någon0 anledning föreslåatt en
omlokalisering Totalförsvarets skyddsskola i Umeå. Dessav
koppling till FOA:s verksamhet i Umeå till Umeå Universitetsamt
har i detta sammanhang bedömts mycket betydelse.storvara av
Enligt Försvarsmakten dessutomär åtgärder vidtagna för att
säkerställa Skyddsskolan i fortsättningenatt även skall kunna
bedriva sin verksamhet i Umeå.

Verksamheten vid Försvarsmaktens sjukvårdscentrum0 Hammarö,
Karlstad har varit föremål för utredningens beredningsarbete.
Utredningen har dock kunnat konstatera verksamhetenatt
omlokaliserades från Stockholm relativt nyligen. Vid genomgången

de då låg bakom beslutetargumentav flytta verksamhetensom att
har inget direkt avgörande framkommit utifrånsom nu en
helhetsbedömning talar för omlokaliseringen ny av
sjukvârdscentrumet.

Försvarsmakten har uppdrag från0 utredningen närmare redogjort
för verksamheten vid Hemvärnets stridsskola, Vällinge.
Försvarsmakten har inom för detta uppdrag belystramen även
konsekvenserna omlokalisering skolan till antingenav en Kvarnav

Östersund.eller Mot bakgrund försvarsbeslutets inriktning förav
hemvärnet avseende uppgifter och mål har utredningen gjort
bedömningen det inte aktuelltatt föreslåär omlokaliseringatt en av
skolan.

Vad gäller Kustartilleriets Radarskola i Göteborgo har utredningen
funnit skolans utbildningsverksamhetatt i första hand vänder sig till
värnpliktiga. Skolan bör därför förbli lokaliserad till Göteborg. Ett
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varitställningstagande hardettamotiv bakom attviktigt
Göteborgsvidkunna upprätthållasskallvärnpliktsvolymen

fastställdes imed de riktlinjerenlighetimarinbrigad som
bedömtsocksålnvesteringskostnaderna harförsvarsbeslutet. som

omlokalisering.betydande vid en

Marinensflyttaundersökt möjligheternaocksåharUtredningen att0
tidigtdockhartill DetKarlskrona Berga.iskolasystemtekniska

bliskulleomlokaliseringskostnadernaochinvesterings-sigvisat att
frånvidtagitsåtgärdytterligareingenvarföromfattande

sida.utredningens

avseendemedockså analyseratsminkrigsskolor hartvåMarinens0
dockharUtredningensamordning.lokaliseringsmässigeventuellen

såminkrigsskola harkustartillerietsrespektivekustflottansfunnit att
varitåtgärdytterligareutbildningsuppgifter ingenskilda attpass

sida.utredningensfrånaktuell
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6 Slutsatser

Utredningen har i delbetänkandet redovisat antal förslagett som
konkret visar hur Försvarsmaktensett sätt utbildningsverksamhet

utökad samordning och integrering kan förbättras.genom Förslagen
bidrar till skapa förutsättningaräven föratt samladen mer
utbildningsorganisation inom Försvarsmakten. Det utredningensär
uppfattning den organisatoriska grundstrukturenatt mycket viktigär en
utgångspunkt för detta arbete och utredningen delar därmed de
ambitioner finns angivna i utredningsdirektivet. Likväl harsom
utredningen kunnat konstatera entydigt ansvarsförhållandeatt ett mer
också vikt förär bidra tillstor rationelltatt resursutnyttjandeav ett
inom området.

Utredningen vill därför betona arbetet med samordning,att
integrering och långsiktig kompetensutveckling måste betraktas som en
fortlöpande varvid de redovisade förslagen börprocess ses som en
början detta arbete, inte minst med tanke krigsorganisationens
utveckling.

Utredningen har under beredningsarbetet och analyseratprövat ett
flertal potentiella samordningsområden inte resulterat i någrasom
konkreta förslag. Som exempel sådana områden kan nämnas
luftväms- och artillerifunktionerna inom armén och marinen.
Utredningen dock framtida samordningatt möjliganser är att
åstadkomma inom dessaäven områden sannolikt först i sambandmen
med införskaffas.att tex. systemmer gemensamma

Avslutningsvis utredningen det viktigt deärattanser att
frågeställningar avseende den skol- och utbildningsverksamhet som
behandlats inom för detta delbetänkande i utsträckningstörreramen
beaktas i samband med beslut genomgripandeatt strukturellaom mer
förändringar i den totala organisatoriska grundstrukturen aktualiseras.





Bilaga 1

Kommittédirektiv mm
lll

Översyn det militära försvaretsav Dir.
skolverksamhet 199540

Beslut vid regeringssammanträde den december5 1996

Sammanfattning uppdragetav

En utredare tillkallas för lämna förslag till huratt
utbildningsverksarnheten for främst anställd personal inom
Försvarsmakten kan bedrivas och samordnas så de samladeatt

bättre.utnyttjasresurserna

Utredaren skall undersöka sådan utbildning ävenom som
fortsättningsvis bör bedrivas inom Försvarsmakten i ökad
omfattning kan bedrivas för hela Försvarsmaktengemensamt
och dessutom samutnyttjas för civila statliga myndigheter,även
kommuner och organisationer med totalförsvarsuppgifter.
Utredaren skall också undersöka det civila utbildiings-om
väsendet i utsträckning kan förutnyttjas tillgodosestörre att
behoven.

Bakgrund

Förslag i propositionen Totalfärsvar i förnyelse 2etapp-

harRegeringen i propositionen prop. l996/97:4, Totalförsvar i
förnyelse anfört Försvarsmaktens verksamhet,etapp att av-
såväl principiella ekonomiska skäl, långtså möjligt börsom
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samordnas. Inom myndigheten bedrivs omfattandeen
utbildningsverksamhet vid antal skolor. skolorDessaett stort
speglar i betydande försvarsgrens-utsträckning och truppslagsr
uppdelningen. teknik, skydd,Inom områden hälso- ochsom
sjukvård, informationsteknik och olikaäven typer merav
generell officersutbildning, bedrivs utbildning flerapå skolor.

kan fråga sådan utbildning högreMan sig i grad dels börinteom
Försvarsmakten, dels kanske för samordnas ochgemensamt

för civil krishantering ochsamutnyttjas utbildning i civila bered
framhållerskapsförberedelser. i propositionenRegeringen prop.

påfrestningarsvåra på samhället i1996/97211, Beredskapen mot
obligatorisk förkrishantering börfred, utbildning iatt vara

organ.myndigheter och andra Inyckelpersoner hos
finns anledning med dennaframhålls detpropositionen att taatt

för tillgodoseutbildningsplanerutbildning i atttyp m.m.av
väpnadedetgod förmågakravet möta angreppet.att

berörda myndighetersärskilt uppdragRegeringen iatt geavser
för forskning påuppgifter lämna förslag till hur ettatt program

utfomias.område skall kunnakrishanteringens

tidigareFörsvarsmakten harSkolverksamheten inom utretts men
samlat civilt ochutgångspunkt isamlat mednågot ettgrepp

förslag till förnyelsebehov har inte tidigare tagits. Demilitärt av
propositionenlämnar itotalförsvaret regeringen omsom

understryker betydelsen detta.andraförsvarsbeslutets etapp av
ligger till handsdärför ske. DetbörEn sådan nära attöversyn

Skolverksamhetengenomföra utredningen.Försvarsmaktenlåta
medperspektivbrettemellertid också bedömas imåste ett

tillbetydande kopplingardel den harhänsyn till att stor aven
civil utbildning. Regeringencivila högskolor ocholika annan

särskild utredarepropositionnämndaanmälde i att enovan
anställdfrämstutbilchingentillkallas förskulle överatt avse

persmal.och civilmilitär

med anledningl995/96:FöUlframförde bet.Försvarsutskottet
Totalförsvar i1995/96:12proposition prop.regeringensav

första viktenförsvarsbeslutetstillanslutningförnyelse, i etapp,
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frågan befälsordningenatt borde beredasav om sådantett sätt
den resulterar iatt sammanhållen på persmalförsöij-en syn

ningen anställda. Försvarsmakten har därför påav regeringens
uppdrag utbildningssystemetöversett för yrkes- och reservoffi-

m.fl. Uppdraget redovisades tillcerare regeringen den 9
september 1996.

I propositionen försvarsbeslutets andra till riksdagenom etapp
har regeringen anmält Försvarsmaktens redovisningatt skall

grundval förutgöra uppdrag till utredningett vidareatten
utveckla frågan utbildningssystemet for officerare ochom att
regeringen därefter lämna den redovisningattavser om en
sammanhållen på Försvarsmaktens totala personalförsörj-syn
ning försvarsutskottet efterfrågat.som

Skolor och utbildning finns Försvarsmakteninomsom

Utbildningsverksamheten för anställd personal har relativten
omfattning. Viktigare exempel på skolverksamhetstor är:

Officers- och krigshögskoloma inom Försvarsmakten,-
Skolverksamhet försvarsgrensvis inom Försvarsmakten,-

omfattande specialistutbildningar både civil och militärav
personal,

Militärhögskolans högre utbildning officerare, specia-av-
listutbildning civil och militär perscnal,av managementut-
bildning och totalförsvarsutbildning högre chefer,av

Försvarshögskolans totaliörsvarsutbildning högre cheferav-
och nyckelpersonal.

Försvarsmakten har föreslagit officersutbildningenäven inomatt
Försvarsmakten och vid den Försvarshögskolan fr.o.m.nya
höstterminen 1997 skall akademisk yrkesutbildning.vara en
Utbildningen föreslås grunda sig högskolelagen och hög-
skoleforordningen. Den Försvarshögskolan skallnya
kvalitetssäkra utbildningen vid Försvarsmaktens högskolor och
Försvarshögskolan.



Till detta kan det inom delarövriganämnas ävenatt av
bedrivs relativt omfattandeförsvarssektom utbildningsen

verksamhet.

bl.a. totalförsvarsutbilchingen högredetta framgårAv att av
myndigheter och ofñcersut-chefer uppdelad på fleraär att

Försvarsmakten och Militärhögsko-bildningen delad mellanär
utbildning för officerarebedriver högreMilitärhögskolanlan.

sker på i huvudsakgrundläggande utbildningenmedan den
Försvarsmakten. Vidare finnsskolor inomförsvarsgrensvisa

både civil och militärMilitärhögskolan utbildninginom av
utbildning för Försvars-karaktären internpersonal har avsom

skolverksamhet,ytterligareFörsvarsmakten finnsmakten. Inom
omfattar ekonomi,försvarsgrensvis organiseradfrämst som

sjukvårdhälso- ochinformationsteknik IT, skydd,teknik, samt
brand m.m.

närriigentvå delar,Utbildningsverksamheten kan indelas i större
sidanofficersutbildning ånivåhöjandegrundläggande och ena
civilochbåde militäroch fackutbildningspecialist-och av

chefer ochför civilaandra sidan. Utbildningpersonal å
därutöverförsvar kanuppgifter inom civiltmedhandläggare

och krigsorgani-för uppgifter civila kris-iutbildningindelas i
beredskapsförberedelser.utbildning iochsationer

tillfällen medolika intevidSkolverksamheten har utretts men
behov. har isamlade Regeringentotalförsvaretsutgångspunkt i

deandra föreslagittörsvarsbeslutetspropositionen attetappom
respektiveFörsvarshögskolanvidbedrivitsverksamheter som
Försvars-myndighet,skall samlas inomMilitärhögskolan en ny

total-till inomledakommerhögskolan. Det att samsynen
högre chefer.utbildningdet gällerförsvaret när av

det möjligt ochsamhällets därutnyttjande ärEtt ökat resurser,av
från statsmaktemasochhar varitändamålsenligt, är strävanen

lednings- ochutredningenminstsida. Inte om
utgick ifrånLEMOför försvaretmyndighetsorganisationen
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grundprincipen endast den verksamhetatt oundgängligensom
behövdes för kunna bedriva kämverksamhetenatt och intesom
kunde tillgodoses samhället skulle finnas inom Försvars-av
makten. Inom utbildningsverksarnheten har denna princip ännu
inte fulltprövats ut.

Uppdraget

Utredaren skall lämna förslag till hur utbildningsverksamheten
för främst anställd personal inom Försvarsmakten kan bedrivas
och samordnas så de samladeatt utnyttjas bättre.resurserna

Inventering utbildningsverksamheten och förslag tillav av
gränsning

Utredaren skall inledningsvis inventera vilken utbildnings
verksamhet bedrivs dagi inom Försvarsmakten för främstsom
anställd civil och militär personal. Efter sådan inventeringen
skall utredaren bedöma behoven avgränsningar för detav
fortsatta arbetet lämna förslag till inriktningsamt det fortsattaav
arbetet. Denna del uppdraget skall redovisas till regeringenav

den 15 januari 1997.senast

Översyn utbildningsverksanzhetenav

Efter inventeringsfasen skall utredaren behandla specialist- och
fackutbildningen för både militär och civil personal inom
Försvarsmakten. Utredaren skall också behandla Officers-
utbildningen och därmed frågan sammanhållen offr-om en mer
cersutbildning for hela Försvarsmakten. Dennagemensam
utbildning den viktigaste i Försvarsmaktensär kämverksamhet.
Även ändamålsenligheten med nuvarande uppdelning mellan

utbildningintern inom Försvarsmakten för de delar bedrivssom
ofñcers-vid och krigshögskoloma och högre utbildning be-som

drivs på den blivande Försvarshögskolan skall ochprövas
eventuella förslag till organisatcriska förändringar lämnas. I
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ökadmöjligheterna iskallsammanhangdetta även att
utbildningsväsendetsdet civilautnyttjautsträckning resurser

Värdetforsvarsselctom.samutnyttjande inomliksomprövas av
ömsesidigaskapandeochchefsutvecklingsammanhållen aven

ocksåUtredaren skall idärvid beaktas.skallkontakter samman-
meritvärderingförslagföreliggandebeaktahanget avom

ibeakta vadskall vidareUtredarenofñcersutbildning. prop.som
officerare öka.börkvinnligaantaletanförs1996/97:4 attom

harde utbildningarprioriteraskall tidsmässigtUtredaren som
deochgrundorganisationFörsvarsmaktenstillkopplingstark

regering-bakgrundfattarriksdagen motdennabeslut avsomom
riksdagensgenomförandetmedarbetetföljaförslag avsamtens

skallUtredarenutredningsuppdraget.kan berörasåvitt detbeslut
for-bedrivsutbildningarsådanaprioriteratidsmässigt somäven

beteckning.ellerinriktninglikartadmedsvarsgrensvis men
utbildningslinjerochskolorvilkaskallUtredaren somöverväga

skall ocksåDetlokaliseras.böroch desamordnas angesbör var
utbildningsbehov icivilatillgodosemöjlighetervilka att

tillförutsättningar samutnytt-vilkaochfrågorforsvarsanlcnutna
lämpligaärtotalförsvarsresursercivilaochmilitärajande somav

dettillgodoseskanbehovenutsträckningvilkeni genomeller
Även utredaren intefallde attiutbildningsväsendet. ansercivila

ändå lämnasforslagskallsamordningmedmeningsfulltdet är
lokalisering etc.om

1998.januariden 2förslagsinalämna senastskallUtredaren
ställningstaganderiksdagenskräverfrågorrörandeFörslag som

augusti 1997.den ldock lämnasskall senast

bedrivasskallarbetetHur

med Försvars-samarbeteibedrivasskall näraUtredningen
Försvars-denÖverstyrelsen beredskap,civilför nyamakten,

bl.a.utredningenaviserademed den omhögskolan samt
räddningsverk.Statensinomskolverksamheten
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Utredaren skall fortlöpande hålla berörda centrala arbets-
tagarorganisationer informerade sitt arbete och demom ge
tillfälle framföra synpunkter.att Utredarens förslag skall
överlämnas efter det berörda myndigheteratt fått tillfälle att
lämna synpunkter.

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare redovisning regional-om av
politiska konsekvenser dir. 1992:50, redovisa jämställd-attom
hetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 redovisasamt attom
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande
arbetet dir. 1996:49.

För utredningsarbetet gäller också regeringens direktiv attom
offentliga åtagandenpröva dir. 1994:23. dettaI sammanhang

skall utredaren redovisa ekonomiska effekter sina förslag,av
både i fråga rationaliseringsvinster lång och kort siktom samt
eventuella avvecklingskostnader.

Försvarsdepartementet
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