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Inledningl

Utredningens bakgrund och direktiv1.1

Under genomfördesåren 1993-1994 refonn organisationenstoren av
för förvaltningen fastigheter. Grundtanken skilja bru-statens attav var

fastighetsägandet/fastighetsförvaltningen.kandet från Myndigheterna
fick lokalförsörjningsansvar och kunde i princip hyra sina lokalerett
från helst. statligt ägda fastigheternaDe tidigare förval-vem som som

Byggnadsstyrelsen överfördes till antal olika verk och bolag:tats ettav
Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Akademiska ochHus Va-
sakronand

februari 1996 tillsattes särskilt utredareI med uppdrag utvär-atten
dera denna omorganisation och föreslå åtgärder de punkter där det
fanns problem. Tonvikten kom ligga på hanteringen ändamåls-att av
fastigheter. betänkandenTvå har lagts fram ända-Statens
målsfastigheter: Principer för förvaltning och hyressättning SOU
1996:187 och Lokalförsörjning och fastighetsägande SOU
1997:96. utredningens slutskede majI 1997 fick tilläggsdirektiv

fördjupad analys vissa frågor hanteringen för-göraattom en av om av
svarsfastigheter.

direktivenI sägs:

"Utredaren skall fördjupad analys Fortfikationsver-göra en av
kets fastighetsbestånd och utreda hela eller delar beståndetom av
skall samordnas med fastighetsverkStatens eller vissa delarom
skall hanteras i ordning. och nackdelarFör- med olika al-annan
ternativ skall beskrivas, liksom gränsdragningen mellan de olika
fastighetsbestånden.

Utredaren skall belysa hur drift och underhåll bör organise-

ras.

1 Det finns dock fortfarande statligaantal verk fortfarandeolika skälett ägersom av
fastigheter: Se "Statens mark", Riksrevisionsverket, RRV 1996:48.rapporten
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Utredaren skall lämpligheten med samordnapröva att myn-
digheterna Fortfikationsverket och Statens fastighetsverk och

förslaglämna till struktur.ny
Utredningen skall redovisa vilka rationaliseringsvinster - -..

kan med olika samordningsalternativ.görassom
Utredaren skall vidare belysa hur kostnadsmässig neutralitet

för hyresgästerna inom försvardepartementets område, i förhåll-
ande till nuvarande verksamhet, skall kunna bibehållas under
försvarsbeslutsperioden.

Utredaren skall beakta behovet säkerställa långsiktigattav en
förvaltning de delar Fortflkationsverkets fastigheter ochav av
anläggningar kulturhistoriskt värdefulla."ärsom

bilaga redovisas fullständigaI de direktiven.l

Vi har valt frågorna på följandeatt sätt:gruppera

Rollfördelning mellan Fortifikationsverket och Försvarsmakten när
det gäller förvaltningen olika försvarsfastigheter kap 4.typerav av

För- och nackdelar med olika samordning mellan Fortifika-typer av
tionsverket och fastighetsverk kapStatens 5. Både en samman-
slagning verken och olika begränsade former samordningav mer av

verksamheten diskuteras.av
Vår slutsats i nackdelarna2 med sådan samordningärsteg att ären

fördelarna. Därför blir det motiverat diskuterastörre än närmareatt
effektivisering inom för dagens organisation. iDetta ka-görsramen
pitel
Hanteringen försvarsfastigheter har kulturhistoriska värdenav som
kap 7.

bilaga berörs kortfattat hur den fortifikatoriskaI 2 kompetensen kan
bevaras i situation där mängden nyinvesteringar i tunga anlägg-en
ningar relativt liten.är

Fortifikationsverket fastigheter nyttjas flera olika för-äger som av
svarsmyndigheter. Förutom Försvarsmakten Försvaretsär t mate-ex
rielverk och forskningsanstaltFörsvarets betydande hyresgäster. En
avgränsning har tidsskäl gjorts till de fastigheter den störstaav som
hyresgästen Försvarsmakten nyttjar. Slutsatserna bör dock vara- -
tillämpbara för motsvarande fastigheter nyttjas andra.även som av
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arbeteUtredningens1.2

beståtthar främstarbetetUtredningens

internaTidigare utredningar, PMskriftligt material:Genomgång av-
problematiken,olika aspekterrörandemyndigheterfrån berörda av

mm.
aktu-diskuteraanläggningar där kunnaantalStudiebesök på ett-

Fortfikationsverket ochmed personal inomfrågeställningarella
Försvarsmakten.

Fortifikationsver-ledningen för Försvarsmakten,medDiskussioner-
Riksantikvarieämbetet har kon-fastighetsverk.ket och Statens även

byggnad-kulturhistoriskt värdefulladei den delsulterats rörsom
erna.

slutsatserutgångspunkterna också varit deSjälvklart har somen av
ochbetänkanden 1996:197 SOUtidigare SOUformulerats i våra

1997:96.
berördahar diskuteras medversioner utredningenPreliminära av

myndigheter.

övervägandenutredningensSammanfattning1.3 av
förslagoch

mellan Fortifika-enhetlig bild hur samspeletfinns ingenDet av
fungerar smidigtFörsvarsmakten fungerar.och Dettionsverket som

antal problematis-fullt konflikterställe kan Ettett annat.ett avvara
Försvarsmakten, främstorganisation har lyftsi dagenska punkter av

följande.
samtligahar idag inte kontrollkrigsförbandschefEn över re-samma

renodlat militära anläggningar förhyrs fråneftersomsursslag, även
uppfattning dessa anlägg-Fortifikationsverket. Försvarsmaktens är att

Försvarsmakten. Krigsförbandschefen ska inte be-ningar bör ägas av
fråga fastighetsägaren lov det gäller hanteringen dessahöva närom av

anläggningar.
gäller renodlade ändamålsfastigheter ska enligt vår meningdetNär

den verksamhetsansvariges bedömningar handhavandet fastig-styra av
heten. kan dock uppnås inom för dagens fastighetsorgani-Detta ramen
sation precisering rollfördelningen respektiveoch partsgenom en av av

detta föreslår det i tilluppnå instruktionenFör Forte-att attansvar.
fikationsverket tydliggörs målsättningen förvaltaeffektiv fas-äratt att
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tighetema utifrån verksamhetens krav. Oklara formuleringar attom
bevaka ändamålsfastigheternas värden bör utgå. detI ramavtal som
finns mellan bör tydligareparterna detsägas gäller drift-när ochatt
underhållsstandard så ska hyresgästen ha sista ordet. För de renodlat
militära anläggningarna kan det lämpligt Försvarsmakten inteattvara
bara behovsbedömninggör underlag för den förvaltningsplanen som

Fortifikationsverket Försvarsmaktengör, utan förslagsom att gör ett
till förvaltningsplan. På denna och andra punkter bör det finnas möjlig-
het lokalt rollfördelningenatt utifrån den aktuella situationen.anpassa
Uppdelningen i ägande och brukande ska för renodlade ändamåls-
fastigheter påverka deninte reella kontrollen över utanresurserna en-
bart effektivisera ochsätt professionaliseraett fastighets-attvara
förvaltningen. denI mån den fastighetsförvaltande myndighetensom

hyresgästen för liteatt på underhåll skasatsar detanser ianges myn-
dighetens årsberättelse, så regeringskanslietatt uppmärksammas
dessa förhållanden.

Att försöka lösa dagens problem överföra ägandetatt vis-genom av
anläggningar till Försvarsmakten kan förväntas skapasa problem.nya

förstaDet det blirär tämligenatt godtycklig gränsdragning. Dess-en
måste det då byggasutom dubbla kompetenser, det gällernärtupp ex

upphandling byggnadsåtgärder. Samordning driften försvårasav av
också.

På rad punkter finns idag kritik rörande onödig byråkrati ochen att
likartad maskinelltex utrustning ibland sköts Försvarsmakten ochav

ibland Fortifikationsverket. Vår bedömning mycket dettaav är att ärav
övergångsproblem och de kan lösas inomatt för dagens ägande-ramen
struktur. Det dock viktigtär lokalt haratt betydandeparterna hand-
lingsfrihet vem skaatt avgöra vad. Iblandgöra kan detsom vara mo-
tiverat Försvarsmakten köperatt skötsel viss delar sina installa-av av
tioner från Fortifikationsverket och ibland Fortifikationsverketatt kö-

skötsel viss fast egendom från Försvarsmakten. Sådanaper av överens-
kommelser finns redan idag det viktigt diskussionerär i dessaattmen
frågor sköts i och sakligöppen anda. Att till så blir falleten att ärse
ledningarnas ansvar.

Utredningens uppdrag omfattade vidare analys möjlighetenen av
till effektivisering samordning mellan Fortifikationsverketgenom en
och Statens fastighetsverk. Flera former samordning har undersökts.av

En sammanslagning verken till verk.ettav
Fördelen med detta kan kostnader för självaatt ledningsfunk-vara
tionen och vissa administrativa kostnader kan minska. Dessa fram-
står dock mycket begränsade. Nackdelar i form försvåradsom av
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därförstyrning sekretessaspekter för-överväger, göratt atta mm
svarsfastigheterna ändå bör förvaltas i avdelning.separaten

Samordning vissa funktioner.av
Avyttringsverksamheten har lyfts fram denna punkt,på och frågan

frånavyttring samtliga statliga ändamålsfastighetsförvaltareär om
bör samlas i organisation. Vår slutsats detta skulleärseparat atten
skapa problem i samband med överföringar mellan verken.nya
Hanteringen områden, centralt belägna nedlagdastörre tav ex rege-

där det aktuellt med investeringar för förädlaärmenten, stora att
objekten, bör dock ske i särskild ordning.

Lokala samordning främst fastighetsdrift.av
kan finnas betydandeDet vinster i form minskade reskostnaderav

och utnyttjandebättre personal flera lokala fastighets-attav genom
driftsorganisation.bestånd sköts finnsDet dock ingen anled-av en

ning särskilt peka samarbete mellan Statens fastighetsverkut ettav
Fortfikationsverket.och bevaka dessaAtt möjligheter och köpa

tjänster så lönsamt hör till respektive fastighetsför-när ärexternt
valtares ansvar.

Viss administrativ samordning.
punktEn där sådan samordning motiverad de nyckeltalär rör som
fram för bedöma kostnader och effektivitet. Idag användertas att t

verken olika ytbegrepp vilket försvårar jämförelse. Hyressätt-ex en
ningen på ändamålsfastigheter bör också följa principer, isamma
enlighet förslagmed i tidigare betänkanden från utredningen.

minska försvarsmaktens framtidaAtt lokalkostnader handlar enligt vår
bedömning få dagens fungera bättre. nyckelfrågaEnatt system attom
blir hur köparen/Försvarsmakten kan på säljaren/Fortifika-sätta press
tionsverket i situation det saknas alternativa säljare. krävernär Dettaen
tydliga prislappar så jämförelse lättare kan med mark-att göraen en
nadsmässig kostnad. För Försvarsmakten ska kunna bedöma vadatt

rimliga priser det också viktigt medär redovisningär öppensom en av
hur används inom Fortifikationsverket. Grundregeln ska,resurser som
vi föreslagit i tidigare betänkanden, hyresgästen inte skyldigatt ärvara

betala marknadsmässig ersättning. komponenthyraatt än En därmer
diskuterar olika kostnader kapitalkostnader,parterna separat typer av

administrativa kostnader drift- och underhåll nödvändig församt är att
rimligheten i hyran för ändamålsfastigheter ska kunna bedömas.en
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Utredningens sista fråga kulturhistoriskt intressantarör försvarsan-
läggningar. formellaDet regelverket kring hantering byggnader ochav
anläggningar har kulturhistoriskt värde enligtett vår meningärsom
ändamålsenligt. Det behövs precisering detär ekonomiskasom en av

i olika situationer. Dessa preciseringar böransvaret innebära att:

För enstaka objekt och anläggningar har skyddsföreskriftersom men-
fortfarande används Försvarsmakten ska Försvarsmakten isom av

normalfallet bära de eventuella merkostnader dessa skyddsföre-som
skrifter innebär.
Om kostnader eller överskott i samband med avveckling objektav-
väsentligt påverkas det finns kulturhistoriskt motiverade före-attav
skrifter så ska detta inte påverka det ekonomiska utfallet för För-

Åsvarsmakten. andra sidan ska Försvarsmakten betala beloppett
motsvarande vanliga avvecklingskostnader anläggningenäven om
ska bevaras och inte avvecklas på vanligt sätt.
När Försvarsmakten lämnat objekt ligger kvar inom Fortifika-som-
tionsverket och där regeringens beslut objektet ska bevaras ellerom
inte drar långt i tiden, så ska de löpande kostnadernaut för dessa
objekt under denna period inte belasta Försvarsmakten. särredo-En
visning dessa objekt ska ske inom Fortifikationsverket.av

Merkostnader inte ska bäras Försvarsmakten ska finansierassom av
Utgiftsområde 17 Kultur mm.genom
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och beslututredningarTidigare2

Inledning2.1

särskilt verktillfastigheteröverföra försvaretsbakomMotiven ettatt -
lokalermark ochFörsvarsmakten hyrsedanFortifikationsverket som-

omorganisatio-den allmännabakommotivendesammafrån, somvar
kanviktigareBland defastighetshantering. argumentenstatensnen av

mark- ochbildrättvisandeskullereformennämnas att avmerge en
fastighets-effektivareförförutsättningarskapalokalkostnader och en

grad knutenhögockså iReformenförmögenhetsförvaltning.och var
resultatstyrningRambudgetering,budgetsystemet:förändringar itill

mål.uppställdamedel nåväljamyndigheterförökad frihetoch attatt
gränsdrag-annorlundanågotdockvaldesförsvarsområdetFör en

personalfastighetsägarensrespektivehyresgästenvadning mellan som
underhålldrift och löpandeföruppgifter. Resursersköta förskulle av

kapi-enbart förbetaladeshyresgästen. Hyrakvar hoslågfastigheterna
administrationdenunderhållperiodisktochtalkostnader samt som var

ochnybyggandeinklförvaltningfastighetsägarens avytt-tillknuten
ring.

särskiltbildadesfastighetsreformenmed densamband ettI stora
som arbetatpersonaldit överfördesochConfortiakonsultföretag --

Fortifikationsförvaltningen. Enden tidigareinomprojekteringmed mm
Formelltskede.inledandeunderutlovadesbeställningarmängdviss ett

HoldingVasakronan AB.dotterbolag tillConfortiaär ett

1996:96 ochSOUförsvarsfastigheterEffektiva2.2
försvarsbeslutet 1996

uppföljning"genomföraförtillsattes 1995särskild utredareEn att en
strukturförändringaroch pågåendegenomförandeoch utvärdering av

studiesärskildverksamhetsområde". EnFörsvarsdepartementetsinom
antalbyggerfastigheter. Rapportenförsvaretsgjordes ett stortom

Försvarsmaktenfrämstnivåer inomolikamedintervjuer personer
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och Fortifikationsverket. Rapporten behandlar enbart försvarets ända-
målsfastigheter, dvs de fastigheter där Fortifikationsverket fastig-är
hetsägare.

Följande citat från sammanfattning bildrapportens utred-ger en av
ningens slutsatser och förslag.

"Resultatet utvärderingen fastighetsrefonnenär syfta-attav som
de till effektivisera fastighetsförvaltningenatt och undvikaatt
särlösningar i huvudsak har nått sitt syfte. Men vissa särlösning-

återstår fortfarande, driftresursema liksom delattar ex. en av
för det underhållet,även ligger kvar iyttre Försvar-resurserna

smakten. Hyrans utformning också speciell.är Dessa särlösning-
bedöms mig så viktiga redan bör tillattar rättaav vara man nu

dem, innan hunnit fast ytterligare."systemet växa s 1l
"Mitt förslag därför drift- ochär underhållsresursema försatt

till fastighetsförvaltaren.över Syftet med denna förändring är att
handhavandet försvarsfastighetergöra jämförbart medav mer
fastighetsförvaltning och underlätta den samordningattannan av

fastighetsförvaltningen fastighetsrefonnens syfte."som var
s 12

föreslår"Jag vidare genomgång deatt höga kost-görsen av
naderna för drift och underhåll befástningama kostnad-av som
sjämförelsema tyder på." s 12

En fråga berörs i Fortifikationsverketärrapporten fort-som ävenom
sättningsvis ska under försvarsdepartementetsortera eller det börom
flyttas till finansdepartementet. Utredaren dock inte ställning i frå-tar

hänskjuter den till utredningenutan utvärdering byggnadsty-gan om av
relsens ombildning.
Till sist sägs att:

"Jag avstår från ställningäven tillatt ta eventuell särbehand-om
ling vissa anläggningar i sin helhet, dvs. vissa befästningarav

har så samband med krigsorganisationennära det intesom att är
meningsfullt betrakta dem objektatt i fastighetsförvaltning-som

mening." s 12ens

Regeringen ställde sig i propositionen 1996/7:4 bakom utredarens be-
dömningar och riksdagen beslutade i enlighet med propositionen att
personal och övriga knutna till driñ- och underhåll försva-resurser av

fastigheter skullerets överföras till Fortifikationsverket rskr
1996/97:109. En totalhyresmodell ska tillämpas. Ett sparkrav på 150
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underhåll-från lades fast för drifts- ochkronor år 1998miljoner per
skostnader.

Utvärdering Byggnadsstyrelsens2.3 av
ombildning mm:

antal slutsatser och förslagbetänkandenVi har i tidigare presenterat ett
ändamålsfastigheter. i dettahyressättning förrörande De samman-mm

ståndpunkternaviktigastehang är:

i huvudsakägande brukande bra reform medUppdelningen var en-
positiva konsekvenser.

det gäller hanteringen ändamålsfastig-problem finns2. De när avsom
med hyreskontrakten och relationensammanhänger främstheter att

saknar bratill situation där hyresgästeni övrigt inte anpassats en
Därför föreslås:alternativ.

förlängninghyreskontrakt med inbyggd option tillLångsiktiga en
principer den ursprungligabestämd enligtmed hyra samma somen

byggnadenhyreskontraktet innannedan. Sägshyran se är av-upp
givetkompenseras för detta,fastighetsägarenskriven ska vär-att ett

ändamåls-användning saknas Vinster vid avyttringalternativde i av
mellan hyresgäst och fastighetsägare.delasfastigheter ska

för kapitalkost-komponenthyra där ersättningarskaHyran vara en
ska speglaberäknas Räntekravetdrift och underhållnader, separat.

risktagande mycket begränsat.fastighetsägarens äratt
där under-förvaltningsplanUnderhåll ska styras gemensamav en

behov. dessatill verksamhetens Iskahållsinsatser anpassasmm
underhållviss anpassningkontraktet kortare sådelar ska att avvara

skaFastighetsägarenaktuellt ekonomiskt läge.ske utifrånkanmm
fastighetsunderhåll följs ochrörandeolika lagarbevaka ävenatt

inte beredddenne hyresgästentill ärägaren attrapportera om anser
framtidaunderhåll behövs för undvikabetala för storaattatt som

kostnader.
betala marknadsmässigska inte skyldigHyresgästen änattvara mer

utför.de tjänster fastighetsägarenersättning för som
och fastighetsägarearbetsfördelningen mellan hyresgästexaktaDen

.
situationen.förutsättningslöst utifrån den konkretaska diskuteras

bolags-/verkstrukturen i huvudsak lämplig.rådande EnDen är ge-
bestånd bör dock ske fastigheter därVasakronans sånomgång attav

reella alternativ lyfts beståndet innanstatliga hyresgäster saknar ur
sker.börsnoteringen
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Alla fastighetsägande enheter bör knutna till finansdeparteme-vara
Fortifikationsverket bör därmed överförs från försvarsdeparte-tet.

till ñnansdepartementett.mentet
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organisation3 Dagens

FORTVmellan FortifikationsverketRamavtalet1
FMFörsvarsmaktenoch

ramavtalmellan ochFORTV FM. Dettaramavtal slöts 1994-03-25Ett
driftresurser skaefter beslutetantal punktermodifierades på attett om

Överenskommelsen och till-dessa ändringaröverföras till FORTV. om
ocksåöverenskommelse1997-05-07. dennalägg daterad I sägs attär

totalbehov föreliggerhärutöverParterna översynär att av enense om
genomföras under 1997.ramavtalet vilken avsesav

Siffrornagällande ramavtal följande.punkter iviktigaNågra ärnu
avtalet.syftar paragraf ipåinom parentes

anläggningarupplåtelseavtal för särskildaramavtaletUtifrån görs
förvaltningsavdelnings-mellanträffas normalt FORTVAvtall.2

chef inomavtalstecknande FM. 5.2.1chef och
andra myndigheter.lokalförsörjningsplan somredovisaskaFM en

3.l
investeringsplan, förvaltningsplanFORTV avytt-upprättar samt

vid framtagande dessa planer. 3.2medverkarringsplan. FM av
upplåtelseavtaletfrån totalhyra.1998-01-01 AvErsättningen avser

fördelning mellandock framgå hyransska
kapitalersättning-

ersättningadministrativ-
underhållsersättning-
driftsersättning-
mediaersättning-

genomför drift- och underhåll för samtliga försvarsfastig-FORTV
omfattas upplåtelseaval mellan FORTV ochheter FM.avsom

ska årligen föra dialog planeringen drift-ochFORTV FM en om av
underhållsåtgärder. Dialogen ska utgå från förslag framtagetoch av

FORTV. 6
såväl anläggningar lokaler utarbetar chef medAvseende FMsom

behovsunderlag för förvaltnings-MAL-försörjningsansvar FORTVs

17-1295
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plan rörande planerat underhåll. Underhållsdelen i förvaltnings-
planen fastställs i samråd med FM. 7

3.2 Fortiñkationsverkets köp vissa driftstjänster frånav
Försvarsmakten

Hösten 1996 beslöts för fastighetsdrift ska överförasatt tillresurserna
FORTV. sambandI med detta gjordes avtal mellan FORTV ochett FM

några undantag från detta speciella omständigheter gjordeom pga som
det rationellt fastighetsdriften utfördes FMs personal. dessaatt I fallav
betalar fortfarandeFM hyra täcker samtliga fastighetskostna-en som
der, köperFORTV sedan driftstjänstema från iFM enlighet medmen

särskilt avtal.ett
Detta undantag gäller litet antal fall, främst följande.ett

Skjutfält där personal omväxlande arbetat med försvarsuppgifter-
gör i ordning måltavlor od och med fastighetsuppgifter t ex
sköter i området. Fastighetsuppgiftemavägar knutna tillär nära
försvarsuppgiftema i så måtto behöver iordningsställasvägaratt t ex
direkt efter pansarvagnsövning gått hårt vägarna.en som
Vissa anläggningar i Stockholms skärgård där trans-gemensamma-

och tidsmässig samordning arbetsuppgifter motiveradporter ärav
de höga transportkostnadema.pga

Fortifikationsverkets3.3 organisation

Fortifikationsverket, med huvudkontor i Eskilstuna, indelat iär tre
verksamhetsgrenar: Anskaffning, förvaltning och avyttring. Verksam-
heten genomförs i regionala avdelningar: Södra, Mellersta ochtre Nor-

förvaltningsavdelningama, med sitt avdelningskontor. Förvaltar-ra var
kan sedan placerade "lokalkontor"på inom regionen.na vara
Förvaltaren utarbetar upplåtelseavtal och denne planerar drift- och

underhåll utifrån behovet hos de militära enheter verkar i området.som
förekommandeI fall förvaltaren projektledare för ochär tillbygg-om-

nader, liksom lokal vid avyttring.representant
Driften samordnas geografiskt i driftenheter under driftenhetsche-

fen. driftenFör på förbandsnivå antal driftstyrkor. Driften-ettsvarar
heterna så parallella med lokalkontoren.är, säga, Denna parallellaatt
organisation mellan förvaltningsansvariga och driñsenheter samman-
hänger med möjligheten samordningsvinster,göra mindreatt a

driften inom visst geografiskt område handhastransporter, ettom av en
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enhet fastigheterna nyttjas rad olika militära enheteräven om av en-
och upplåtelseavtal frånmed budgetansvar med Förvaltareseparataeget

lokalkontor.flera olika

Arbetsgång avtal sluts3.4 när

Upplåtelseavtal

sluter årligen inom varjeFM och FORTV gamison eller motsvarande
upplåtelseavtal för de fastigheter FORTV upplåter till FM.ett som

Förhandlingar sker mellan lokalt representanter FORTVparterna är
förvaltare och chef med MAL-försörjningsansvarFM:s efter avstäm-
ning respektive organisation.inom MAL Mark, Anläggningar, Lo-

undertecknaskaler. Slutgiltigt avtalet förvaltningsavdel-FORTVav
ningschef och avtalstecknande chef inom flottiljchefFM exempelvis i
flygvapnet. Avtalet reglerar upplåtelsens omfattning, aktuell ersättning
och andra villkor.

Investeringsavtal

Efter konstaterat behov nyinvestering anmäler dettaFMatt av man
skriftligen till FORTV. objektsledare redovisar behovsunderlagFM:s
för projektledare. framläggerFORTV:s FORTV offert med etten pre-
liminärt ochpris sluts preliminärt avtal. Däref-när ärparterna ettense

vidtar projekteringsarbete och handläggning inom myndigheterna.ter
bindandeFORTV ingår avtal avseende förvärv ellerInnan entreprenad

tecknar och slutligt investeringsavtal.FORTV Efter detta begärFM ett
anbud och byggandet påbörjas.FORTV

Uppsägningsavtal

inte längre brukaNär FM objekt det skriftligenatt uppsägsettavser
med års uppsägningstid. Om lånefinansierat objekt inteett ett är av-
skrivet vid uppsägningen kompenseras FORTV för detta utifrån kvar-
varande bokfört värde. Uppkommer rivningskostnader står förFM
dessa. uppsägningsavtalNär tecknats avvecklar verksamhetenFM var-
efter ellerFORTV river fastigheten. Avyttringsverksamhetenavyttrar

avslutad tillträtt enligt bindande avtal, objektetär när ägare närny
överlåtits till statlig myndighet eller objektet rivits.närannan
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Ägande och förvaltning4 av

försvarsfastigheter:
Rollfördelning mellan Försvarsmakten

Fortifikationsverketoch

antalavsnitt vi igenom problem lyfts fram i sambanddetta gårI ett som
vide intervjuer och studiebesök. Vi också vadmed tar upp ser som

studeratsproblem utifrån erfarenheter från de områdenpotentiella som
utredningsarbetet.under tidigare faser av

Försvarsmaktens kontroll krigsorganisationen4.1 över

4.1.1 Problembeskrivning

egendomeni ägande och brukande innebär den fastaUppdelningen att
myndighet. verksamhetsperspektiv kan dettaUrägs separat ettav en

komplikation det handlar anläggningarupplevas när ärsomsom en om
verksamheten.för verksamheten och integrerade imycket specifika

krigsförbandschefen vill kunna planeraverksamhetsansvarigeDen an-
tillsammans med, och formelltden fasta egendomenvändandet av

tekniska försvarssystem och den personalde ärsätt somsamma som,
behöva och "fråga fastighetsägarenknuten till verksamheten. Att om

orimligt, särskilt det gäller anläggningar di-lov" upplevs när somsom
för kunna funge-för fylla militärt behov ochrekt konstruerats attatt ett

Försvarsmakten kanmed den militära utrustningen.tillsammans t exra
militära flygfält och specialkon-stridsflygplanen,bestämma över men

för-och där måste Försvarsmaktenstruerade hangarer FORTVägs av
få förändringar genomförda.med för kunna olikahandla FORTV att

lidandefinns farhåga för verksamheten sådan blirDet att som ge-en
nödvändiga komponenter kontrolleras ochalla kaninteatt sam-nom

det finnas riskordnas inom för kan ocksåDetett styrsystem. enramen
vill underhållsinsatser inte för-för fastighetsägaren göra äratt mm som

Försvarsmakten fårsvarsmässigt motiverade ändå betala. En-men som
ligt Försvarsmakten finns antal exempel förhandlingar medett att

rörande renodlat militära anläggningar blivit onödigt byråkra-FORTV
oklarhet krigsförbandscheferna för krigs-tiska och skapat om ansvar

förbanden.
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4.1.2 Synpunkter åtgärderförslagoch till

kritik harDenna både praktisk och känslomässig sida. Vårten en mer
intryck på det lokala planet kan samarbetet fungera relativtär smi-att
digt och FORTVs personal i huvudsak sitt uppdrag justatt attser som

kostnadseffektivt handha fastigheterna så Försvarsmak-ett sätt som
Även"beställare" vill ha dem utifrån verksamhetens behov.ten som

det fungerar smidigt kan det dock inomnär Försvarsmakten finnas en
viss för framtiden: och medI någon fastigheterna såatt ägeroro annan
finns risken denne kan "ställa till besvär" och komplicera verksam-att
heten. Samtidigt ägandebegreppet mycket känsloladdat begreppär ett
och inte vissa saker kan automatiskt tolkasatt äga att tappatsom man
kontroll. gällerDetta beställare/köpare har de eko-även om man som
nomiska och den kan forma anläggningarna eftervägen egetresurserna
önskemål.

Vi har i våra tidigare betänkande betonat det gäller renodla-näratt
de ändamålsfastigheter ska hyresgästens behov handhavandetstyra av
fastigheten. astighetsägarens rollF i princip på kostnadseffek-är att ett
tivt genomföra de åtgärder hyresgästen motiverade.sätt som anser
Uppdelningen i ägande och brukande ska i dessa fall påverka deninte
reella kontrollen enbart effektivi-över sättutan ett attresurserna vara

och professionalisera fastighetsförvaltningen. Eftersom det krävssera
fackkunskaper för bedöma vilka åtgärder kan lämpliga föratt som vara

vissanå mål och för bedöma kostnader, krävs dialog mellanatt att en
denna dialog skaI i princip de verksamhetsansvariga ha sistaparterna.

ordet. Något tillspetsat ska fastighetsägaren prislappar ochpresentera
konsekvensbedömningar t vissa åtgärder inte kanså detatt görsex om
bli betydande framtida kostnader och med detta underlag ska densom
verksamhetsansvariga vad ska ske med fastigheterna inomavgöra som

för den lagstiftning finns rörande olika miljöfrågor.tramen som ex
innebärDetta rad de rättigheter vid kortsiktig för-att en av som en

hyrning generell lokal ligger hos fastighetsägaren i praktikenav en
överförs till hyresgästen. formellaDen äganderätten bör itonas ner
betydelse och kan då fokusera på få funge-parterna att ett system som

smidigt och kostnadseffektivt verksamhetsperspektiv.ettrar ur
skapaFör klarhet och minska den finns inom Försvar-att oro som

smakten behöver rollfördelningen preciseras. Detta gäller:

1 Den övergripande instruktionen till FORTV. Idag därsägs att
FORTV ska förvalta ändamålsfastigheter på "långsiktigtsättett som

tillvara ändamålsfastigheternas värden." Denna formuleringtar kan
skapa konflikter i situation där den verksamhetsansvarigeen anser
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fastigheterna inte långsiktigt behövs och därför det ratio-att anser
förfallernellt fastigheterna och därmed sjunker i värde. Iställetatt

målsättningen formuleras i förvalta fastigheternabör termer attav
till verksamhetens krav.så deatt anpassas

finns motsvarande oklarheterramavtalet2 I sätt om vem som
"har sista ordet" i vissa frågor. ramavtalet iegentligen I sägs t ex

investeringsplan och förvaltningsplanpunkt 3 FORTV upprättaratt
medverkar vid framtagande dessa planer.FMsamt att av

finns iMotsvarande formuleringar punkt 6 rörande drift och under-
håll och punkt rörande planerat underhåll. Enligt vår mening bör7

behov ska styrande dessa planerdet klarare FMssägas att närvara
Eftersom upplåtelseavtal och bådautformas. sedan upprättasett

under detta, "tvinga på"ska skriva FORTVs möjligheterär attparter
skullevissa insatser redan idag små, relationernaFM tror attmen

förbättras det i ramavtalet tydligare sades den verksam-attom
hetsansvariges bedömningar vilka insatser motiverade skaärav som

styrande.vara
till diskussionVi återkommer nedan det måste3 öppenatt vara omen
den lämpligaste arbetsfördelningen mellanvad lokalt ärsom

renodlat militära anläggningar kanoch FM.FORTV För steget
förvaltningsplan relativt kort,mellan behovsbedömning och vara

MAL-ansvarigevilket innebära det rationelltkan FMsäratt attmer
anläggningar. Rollenförslag till förvaltningsplan för dessagör ett

kunskaperför förvaltare blir då utifrån sina tekniskaFORTVs att
avsedda målsättningarbedöma det finns bättre alternativ nåattom

förslag direkt kan lyftas i upplåtelseavtalet.eller För-FMsom
principiellt kansedan genomförandeansvaret.valtarens har Rent

detsig genomförandeansvarettänka FM även övertaratt menman
gällerleda till båda sidor behöver ha kompetens detskulle näratt

byggnadsentreprenader och det kan knappastupphandling t exav
kostnadseffektivt.vara

uppgift för ledning internt klargöra ochblir sedan FORTVsDet atten
förmedla rollfördelning så denna blir accepterad alla. Vårtdenna att av

rollfördelning etableradintryck denna i praktiken redan ärär att
många platser.

alltså det möjligt lösa de aktuellaVår bedömning är äratt att pro-
för den formella idag, dvsblemen inom rollfördelning finnsramen som

det formella ägandet inte behöver överföras till Försvarsmakten föratt
smidig styrning försvarsverksamheten.vi ska få Man måsteatt en av

det finns mycket gränsdragningsproblemockså klar över att storavara
förändra konti-ska dagens ägandeförhållanden. finnsDet enom man
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kopplingar till verksamheten. dra utifrånnuerlig skala Att gränserav
byggnader/anläggningar saknar värde i alternativvilka användningsom

Föränderliga lokala förhållanden i högproblematiskt. gradär avgört ex
intressenter för anläggning/byggnad ellerdet finns andra inte.om en

fysiskt relativt likartade kan då hur gränsdrag-Fastigheter är änsom -
ningsprincipen formuleras ibland och iblandFM FORTV.ägas av av-

ska samordnas drift frånOm driften sedan FM köperattgenom
parallella kontrakt därFORTV blir det två köper skötselett man av-

hyresavtal,fastigheter och etc.ettegna
finnsdet fara med verksamheten skaVi medvetnaär att attom en

förvaltas, nämligen nödvändigt underhållhur fastigheterna attstyra
klara kortsiktiga besparingskrav. Enligtskjuts framtiden för vårpå att

fastighetsägaren i sin årsredovis-mening kan detta hanteras attgenom
fastighetsbeståndets utveckling och då tala ifallning ska beskriva om

underhåll inte genomförs. Därefter fårnödvändigtatt rege-man anser
åtgärder i relation till Försvarsmakten i så fallring/riksdag vidta som

gjort prioriteringar inte i huvudman-misskött sitt uppdrag och ärsom
vi betonar i tidigare betänkande 1996:187,intresse. Som SOUnens

fastighetsägaren också redovisa fastigheter har högtavsnitt 7.7 ska om
alternativ användning.värde i

byråkratiskt"4.2 Dagens onödigtsystem

leder till alltför byråkratiskt harRisken för dagens system ett systematt
diskussionerna. synpunkt visar sig vidpåtalats i Denna närmare

olikainnehålla rad komponenter.granskning en

bygga administrativ kapacitetför måsteEn FM störreatt upp enoro
avtal och ha nödvändig beställarkompetens.för sköta allaatt

Kommentar:
innebär "köparen" får arbetsuppgifterköp-säljsystemEtt att mer av

samtidigt får mindre arbetsledande uppgifter.denna typ, men man
Omställningen kan upplevas besvärlig, integrerad delärsom men en

motiv i grunden dessa eventuelladet ärsystemet, attvarsav nya
kostnadshöjningar väl kompenseras minskad resursåtgångänmer av
för själva fastighetsskötseln.

rationalisera driften harkunna FORTV geografisktFör att satsat
sammanhållna driftsenheter. Eftersom viss kanmilitär enhet haen
fastigheter i flera sådana regioner måste den verksamhetsansvarige

driftsenheter.ha kontakt med flera driftsenheter formelltDessa är
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sidoordnade den förvaltare FORTVsär närrepresentantsom upp-
fram och skrivslåtelseavtalet under.tas

Kommentar:
komplikation svår undvika det skaDenna eko-är att göraattom

nomiska besparingar geografisk samordning inom driften.genom
princip huvudalternativfinns sedan i två det gällerDet relatio-när

till viss militär enhet:nen en
skrivermilitära enheten avtal driftsenhet.A. Den med varjeseparata

till enkla beslutsvägar,leder till samordningenDetta attmen
drift och underhåll blirmellan svårare.

förvaltare samordnarFORTVs avtalen med de olika driftsenhe-B.
och inarbetar alla i förslag till upplåtelseavtalet. Därmedterna ett

kan drift- och underhåll samordnas bättre, samtidigt detkanmen
leda till längre beslutsvägar eftersom kontakten driftenhetenmed

förvaltaren.går via
Eftersom den strukturen byggas det svårtär väg äratt attnya upp
bedöma de administrativa komplikationerna nämnvärdärom av

villstorleksordning eller inte. Vi emellertid peka det finnspå att en
komplikationer denna punkt,risk för på och fåratt parterna vara

olika lösningar förför hitta fram till administ-öppna att attprova en
rativ både effektiv ochstruktur smidig.ärsom

insatser till förändradeSvårigheter omständigheter.att anpassa.
lägger fastUpplåtelseavtalet ekonomiska ersättningar och insatser

för det kommande frånolika slag året. Mycket kan hända detav
till det dags genomföraavtalet ingås olika insatser. Att ändraär att

avtal besvärligarepå ingånget omprioritera arbets-är änett att t ex
befintliginsatser inom organisation. Därmed finns risken atten

uppdelningen i ägande och brukande leder till stelbentett mer sys-
tem.
Kommentar:

under löpande år vill ytterligare insatserOm FM degöra än som
avtalats finns inga egentliga komplikationer eftersom det kan hante-

köp tilläggstjänst. potentiella komplikationernaDe ärras ensom av
det gäller minskningarbetydligt i insatser eller ompriori-större om

teringar insatser. det gäller direktaNär minskningar kan natur-av
ligtvis inte med kort varsel sådanFM det fast anställdgöra ärom
personal inom utför arbetet ellerFort det finns underteck-som om
nade entreprenadavtal. finns dock ingenHär skillnad FMmot om
skötte detta själva, eftersom de inte heller kan personalsäga upp
med hur kort varsel helst eller undertecknade avtal.sägasom upp
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punkt där det kan finnasDen särskilda problem uppdelningen ipga
ägande och brukande därmed omprioriteringar insatser inomär av

ekonomisk Eftersomgiven försvarets verksamhet såären ram. om-
fattande och komplex förekommer rimligen relativt ofta FMatt un-
der löpande kontrakt vill vissa omprioriteringar. praktikenIgöra
kan sådana önskemål ofta hanteras brapå det lokalapå pla-sättett

för undvika konflikter framtideni bör det i upplåtelse-net, attmen
avtalet klart ska kunnaFM omprioteringarsägas göra insat-att av

överenskomna ekonomiska under löpande kontrakt-inomser ramar
meddelassperiod dessa rimlig tid till förvaltaren.i Uppstårom

merkostnader för FORTV dessa omprioriteringar får det hante-pga
köp tilläggstjänster.ras som av

harDet också framförts synpunkter på det kan bli vissa administ-att
rativa komplikationer uppdelningen i anslagsñnansieradepga re-
spektive lånefinansierade anläggningar. Om byggnad påt ex en en
krigsflygbas används i undervisningssyfte lånefinansieras medan
flygbasen i övrigt anslagsfinansierad. budgetteknisktRent hante-är

då de olika delar fastigheten på olika inom FMsättras av.
Kommentar:

i huvudsak försvarsintemaDetta frågor. förhållandeI tillrör
den enda skillnadenFORTV inteFM betalar kapital-någonär att

kostnad på de anslagsfmansierade anläggningarna. enligtDet bör
vår bedömning undersökas inte enhetlig klassificering kanom en
ske helt komplex utifrån den huvudsakliga användningen.ettav
Genom inte klassificera varje objekt för sig skulle de administ-att
rativa problemen med gränsdragningen minska. Problematik knuten
till gränsdragningen mellan låne- och anslagsfinansierade objekt
faller dock utanför utredningens uppdrag.

4.3 Gränsdragningen mellan ansvarsområdena

uppfattas lokalt godtyckligsom

4.3.1 Problembeskrivning

Grundprincipen fast egendom FORTV medan lösär egendomatt ägs av
finnsFM. Det i särskilda avtalägs reglerat vilkennoggrant utrust-av

ning hör till FORTVs ansvarsområde och vad hör till FMssom som
Ävenansvarsområde. den formella gränsdragningen mellan vadom

hör till Försvarsmakten och vad hör till klarFORTV såärsom som
leder den ibland till resultat det lokalapå planet förefaller god-som
lyckliga.
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exempel:Två
monterad brandskyddsutrustning hör till ansvarsområdenFast FMs-

för släcka eld i flygplanden till parkerade i hangar,är att t exom en
tillmedan de hör FORTVs ansvarsområde de till förär attom

släcka eld i själva byggnaden.
utrustning behövs för luckanDen så ned-öppnaatt attsom en en-

sprängd radannast kan höjas och sänkas hör till FORTV, medan den
utrustning behövs för höjalikartade och sänka själva radar-attsom

Försvarsmakten.hör tillmasten

exempel denna därfinns rad dagens driftspersonal inomDet typen av
Försvarsmakten skött utrustning både hört till den lösa och densom
fasta egendomen.

4.3.2 Synpunkter

gränsdragningsproblem för fåhär oundvikliga, ochDen är atttypen av
berördaeffektiv skötsel de anläggningarna krävs därför detatten av

avtal. avtal kan iblandsker kompletterande innebära kö-Dessa FMatt
egendom från ochskötsel sin FORTV ibland innebära attper av

skötsel den fasta egendomen från berördaFORTV köper FM. Deav
arbetat fram rutiner förorganisationerna har hur sådana tilläggsavtal

bedömning hitta framska och vår på detta kangöras är sättatt parterna
till lösningar objekten kan skötas effektivtpågör sätt, ävenatt ettsom

"blandad" egendom. dessa lokala anpassningarden består För attom av
smidigt det viktigt lokalt ansvarigaska kunna ske på desätt ärett att

har betydande handlingsfrihet gällerinom och FORTV detFM nären
ska vad.göraavgöraatt vem som

konflikterKvarvarande roll i4.4 FMsom. fastighetsdriften

kapitel och beskrev vi dels beslutet driftsresurser skaI 2 3 över-attom
föras till dels de kompletterandeFORTV avtal innebär FORTVattsom
köper vissa driftstjänster från litetFM. Detta antal objekt.rör ett

Under utredningens gång har vi kritiska synpunkter från bådamött
håll. Personal inom har det hade varit bättre de fåttFM sagt att ut-om
föra arbete på uppdrag vi harFORTV, också möttmer av men personer
inom det leder till ineffektivitet låtaFORTV FMatt attsom menar



28 SOU 1997:144

sköta viss fastighetsdrift, utnyttjandesämre maskinparkent ochex av
specialistkompetens.av
För kunna hantera denna fråga på smidigtatt det viktigtett sätt är att

hitta rutin för bedöma vilken arbetsfördelningatt den bästa.ären som
Grundprincipen bör rimligen den kan utföra arbetetatt medvara som

given kvalitet till lägst kostnad på grund samordningsmöj-ten av ex-
ligheter ska den utför arbetet. Gången bör därmed i principvara som-

båda kalkyler för hur mycket detatt parter skulle kostapresenterarvara
dem utföra det aktuella arbetet, dvs:att

A. mycketHur FORTV begär för utföra drift de berörda anlägg-att av
ningarna.

B. Hur mycket begär förFM uppdrag FORTV genomföraatt av
driften.

denI mån begärFM mindre i ersättning FORTV vadänsom av
FORTV begär driftdel i hyran FM bör FORTV köpa driftensom av av
FM. så fall ska driftdelenI i hyran lika med den ersättningsättas som

2betalas till FM.
Vi det viktigt betrakta denna frågaärtror att strikt ekono-att ettur

miskt perspektiv där den kan utföra uppgifterna med minstsom resurs-
förbrukning också ska sköta dem. viSom betonade bör mycketovan av
dessa förhandlingar kunna skötas den lokala nivån. Med tanke
arbetsgivaransvar krävs naturligtvis centralt godkännande detmm om

med omfattande förändringarrör dagens situation.av
Det kan tyckas onödigt byråkratiskt förstFM betalar hyra tillatt en

FORTV och sedan får betalt FM. Alternativet sköterFMattav vore
driften och direkt betalar den själv. Nackdelen med detta kostna-är att
den då inte redovisas lika klart och inte lika lätt kan jämföras med and-

kostnader. administrativtRent kan lätt undvikaparternaras att peng-
skickas "fram och tillbaka" kvittningsförfarande. Vår be-ettar genom

dömning därmed det bra i dessa fallär formelltär FORTVatt köperatt
tjänsten FM.av

På denna och andra punkter det gäller specifikanär gränsdragnings-
frågor kan det förväntas uppstå konflikter och olika tolkningar. Det är
därför viktigt diskuterar smidigt lösaatt sådana tvister,parterna sätt att

2 Det bör dock det finns risk med denna uppläggningnoteras att och det FMären att
begär för lite i ersättning. praktikenI fårju FM behålla hela hyressänkningen, dvs oav-

vad FM begär blirså den reellasett ersättningen lika med A. Om FM icke-av
ekonomiska skäl vill sköta driñen fastän det för dem kostar elleräven A till och med
lite mer finnsså risk för taktikbud. Detta dock styrningsfråga frånär centralt hållen en
och inte något FORTV har anledning bevaka längeså FM betalarattsom eventu-som-
ella övergångskostnader för FORTV och längeså inte fastigheterna vansköts..som
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ellerskiljemannaförfarandeanvändafall motsva-i vissaattt genomex
mellanramavtaletiskrivasbör parterna.rande. Detta

Hyressättningssystemet4.5

sambandidag. Ihyressättningssystemetvi hurbeskrev utkapitel 3I ser
till-totalhyresmodell skasadesförsvarsbeslutetdet attmed senaste en

ocholika komponentersärredovisasFortfarandelämpas. resonemang
erhållsTotalhyranunderhållskostnader.drift- ochförs tseparat exom

Därmedförhandlade komponenterna.olikade separatavsummansom
bedöm-vårvilket enligtkomponenthyresmodell,praktikendet iär en

intekonkurrensenändamålsfastigheter där sätterförbraning är press
fas-insatsernakravoskaverksamhetensoch därhyresvärden styrapå

lättarekan hyresgästensärredovisaskostnaderGenomtigheterna. att
effektivtuppgifter påsina sätt.sköterfastighetsägaren ettbedöma om

lämplig.komponenthyrasådan ärParterna attär överens om en
förvalt-dedet gällerkritikframförtsdethar närinom FMLokalt

nivånbådekritik harDenna rörtFORTVningskostnader ut.tarsom
återkommerförsta punktende Denhurochkostnaderdessa ut.tas

punkten.den andraenbartberörsoch härkapiteltill i 6
kostnader.administrativamängd fastavissfinnsFORTVInom en

klump-betalade FMförsta årenunder delösningtillfälligSom enen
administrativa kost-fördelas deför dessa. Numeratill FORTVsumma

emellertidmed dettaProblemetobjekten. ärenskildadepånaderna ut
förvaltnings-betalaroskäligtuppfattaslokalt kan attdet manatt som

under långauppenbart FORTVdär detobjektför är attkostnader även
pris-truppbefastningar. Enenklarearbete typnågotinte läggertider

felleda tillocksåkankostnadernaverkligadespeglarintesättning som
där hyranobjektmycketförläggerleda tillochsignaler att avnerman

kostnader.fastighetsägarensöverstiger
där demedfördelarfinns detperspektiv systemdessa ettbådaUr

kostnader-löpandeobjektanknutnaspeglar dehyrornaobjektanknutna
påkostnadernade fastabättre annatdetDärmed skulle utatt tavarana.

Å andra sidanobjekt.enskiltvarjedem påfördela utsätt än attgenom
kandärför detcentral klumpsummamednackdelar attocksåfinns en

aktuella kostna-derimliga nivåervadbedömasvårt äratt somvara
kost-administrativafastadekanmedelvägtänkbarderna. attEn vara

betalas i formdärdebland hyresgästerna,fördelasnadena attut avmen
enskilda objektet.till detfördelas vidareoch inteklumpsumma neren

ekonomiskblikan detkostnadenbetalar störrelokaltGenom att man
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från hyresgästen, samtidigt hyran det enskilda objektetpress som
bättre speglar de går för hantera objektet.attresurser som

Vi vill i detta sammanhang betona den skillnad finns mellanatt som
anslags- och lånefmansierade anläggningar inte får leda till felaktiga
nedläggningsbeslut. Om hyresgästen slipper hela hyran för lånefi-en
nansierad anläggning kan denne betydligt på läggaattspara mer ner
sådana lägga anslagsfinansieradeän objekt.att Hur denna situationner
kan hanteras beskrivs i våra tidigare betänkanden SOU 1996: 187, av-
snitt 7.6.3. Grundtanken hyresgästen för lånefmansieradeär att an-
läggningar måste betala icke avskrivna investeringar i samband med att
objektet lämnas. Som framgick i avsnitt tillämpas3.4 denna princip
idag mellan för den lokala nivån inomparterna, kanFMmen en av-
veckling lånefmansierade anläggningar ändå framstå för-av som mer
delaktig den hyressänkningen.störrep.g.a.

Sekretess4.6 och krigsplacering

En tänkbar problematik det gäller anläggningarnär FORTVägssom av
det kan finnas deladeär meningaratt har irätt attom vem som vara

anläggningen eller bestämma får där. fastighets-Kanom vem som vara
hävda denne harägaren bestämmarätt fåratt där föratt vem som vara

sköta anläggningenatt
Vårt intryck sekretessfrågorna i praktikenär inte någotatt bety-är

dande problem. Självklart ska fastighetsägarensäven personal först
genomgå Försvarsmaktens sekretessprövning innan de får vistas i an-
läggningen. finns radDet exempel på Försvarsmakten använderatten
personal anställda i privata företag i mycket hemligaäven anläggning-

denI mån Försvarsmakten har tänkt sig använda FORTVsattar. som
driftspersonal skulle anläggningarna,även detäga ärom man uppen-
bart sekretessfrågor inte kan ha någon betydelse självaatt ägande-när
frågan avgörs.

Motsvarande gäller frågor anställd personals roll videxterntom en
Ävenkrigssituation eller vid höjd beredskap. detta finns det rutiner för

och Fortiñkationsverkets driftpersonal kan krigsplaceras så de underatt
kriser och krig kommer ingå i krigsförbanden och därmed lydaatt un-
der krigsförbandschefen. avtalI mellan Försvarsmakten och FORTV
kan också regleras den aktuella personalen ska delta iatt övningar av
olika slag och i dessa situationer direkt lyda under ansvarig chef inom
FM.
Det finns alltså möjligheter utforma regelsystem och avtal såatt ävenatt

inte formellt anställda kanFM behandlasär anställdapersoner som av som
det gäller sekretess, deltagandenär i övningar och krigsplacering.
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Avslutning4.7

relationernafinns iproblemdekapitel visari dettaAnalysen att som
dagensförkan lösas inomoch FORTVFörsvarsmaktenmellan ramen

problemförsöka lösa dessaägandestruktur. Att ägan-formella genom
godtyckligaochkomplikationerskapariskerardeförändringar att nya

gränsdragningar.
kla-det blirförtydligas såspelreglernaviktigtdet attDäremot är att

måste kunnaverksamhetsansvarigadenFMdet äratt somsomrare
verksamheten.roll iutifrån derasanläggningarochbyggnaderforma

diskussions-professionellväsentligti alltrollFORTVs attär vara en
ochför dettabehövsfastighetsinsatservilkagällerdetnärpartner som

vill hadialogefter sådandet FMprofessionell utförare ensomaven
skeförtydligande kansådantpekat påVi hargenomfört. att ettovan

det skerändras ochnågot,till FORTVinstruktionerna attattgenom
paragrafer i ramavtalet.antalförtydliganden i ett

det klartochtotalhyresbegreppetviktigtockså överges attDet är att
ochbetalar förvadska kunnakomponenthyra. FMtalas se manenom
Virimliga.och insatserolika tjänsterpriset ärkunna bedöma om

kapitel 6.itill dettaåterkommer
verksamhetendelintegreradsåfastigheternamedoch ärI att aven

skötselngällerdetsamordningsmöjlighetergånger närtfinns många ex
tillknutnalikartadeochfastigheter utrust-itekniska systemsystemav

lokaltfördet finnsviktigtdärför parternaningen. utrymmeDet attär
effektivast. Detarbetsfördelning ärtill denfram ärsigprövaatt som

ochidiskussioner försdessatill öppenledningarnas attatt enseansvar
ledstjbästaverksamhetensmed ärna.andakonstruktiv som
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Rationaliseringsmöjligheter för

försvarsfastigheter:
Fortifikationsverket-Samordning

FastighetsverkStatens

Inledning5.1

Fastig-Fortfikationsverket ochförhållandet mellan StatensFrågan om
gränsdragningen mellan och Försvar-beroende FORTVhetsverk är av

kapitel,från slutsatserna i föregåendekapitel utgår vismakten. dettaI
lig-renodlade militära anläggningarnadedvs ägandet ävenatt merav

kvar hos FORTV.ger
samordning mellanalternativ förpreciseras olikaavsnitt 5.2I en

konsekven-fastighetsverk. avsnitt analyserasI 5.3och StatensFORTV
sammanfattas slutsatserna.avsnitt 5.4Iser.

Fortifikationsverket och StatensmellanSamordning5.2
alternativtänkbaraFastighetsverk: Beskrivning av

perspektiv: Går detrenodlat pragmatisktfrågabetraktar dennaVi ettur
former samord-ekonomiska vinster med olikapeka konkretaatt ut av

medför- och nackdelarallmännadiskussionning Någon om mer
förs inte här.koncernbildningar

samordningvadolika tänkbara varianterfinns radDet av enen
be-följande enligt vårskulle innebära.berörda verken Demellan de är

intressanta:dömning de mest

till verk.de båda verkenSammanslagning1 ettav
med Försvarsmaktendet samarbetetgrund viktenPå nära ut-avav

fortfarande skulle hanteras inomförsvarets fastighetergår vi från att
Önskemål ifallsådan lösningavdelning.särskild enom enen -

led-framförts från Försvarsmaktenssammanläggning ska ske har-
mellanberoendeförhållandendet de starkaning och vi tror att pga

finnssekretessproblem,verksamhet, inte minstfastigheter och samt
organisation skullesådan lösning. verketsstarka skäl för De nyaen

finns två avdel-det under verksledningendå i princip innebära att
respektive områden.för de gamla verkensningar med ansvar
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Överföring funktionervissa till verken.ettav av
Två områden har tagits intressantaupp som

Förvaltningen ledningscentraler ska användas i krigstid.av som-
Sådana finns både för den militära och den politiska ledningen
och de förvaltas idag olika organisationer. Vi kommer dockav
inte beröra denna fråga här, därföratt det mycket vi-att röra
dare frågor de fastighetsekonomiska.än rent
Avyttringsverksamheten.-
Idag sköter i princip varje verk avyttringen fastigheterav som
inte behövs för den statliga verksamheten eller andra skälsom av

lämpligaär att avyttra.

Lokal samordning rörande drift- och underhåll
Detta innebär personal sköter drift-att och underhåll församma
fastigheter hör till båda verken. Att bilda någon formsom av ge-

driftsenheter skulle enligt vår mening skapamensamma stora styr-
problem, så vi utgår från denna samordning innebär detatt att ena
verket köper tjänster från det andra. Vem köpare ochärsom vem

säljare kan variera frånär fall till fall.som

Samordning administrativavissa rutinerav
Idag tillämpar FORTV och Statens fastighetsverk olika hyressätt-
ningsmodeller. FORTV har i praktiken komponenthyra där hy-en

betalar för faktisktresgästen underhållt enskilda år, medan SFVex
hyran för ändemålsfastighetersätter utifrån bedömningen av ge-

nomsnittligt underhåll för längre period. Dessutom används olikaen
definitioner vissa nyckeltal beräknasnär vilket försvårar jämfö-en
relse.

5.3 Konsekvensanalys och förslag rörande samordning

5.3.1 sammanslagning verkenav

Argumenten för sammanslagning de båda verken enligt vårären av
mening främst följande:

Minskade kostnader för själva ledningsfunktionen.-
Möjlighet till viss administrativ samordning.-
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sammanslagningmedNackdelarna är:en

vil-nivå i hierarkinförsvarsområdet ytterligareinomskapasDet en-
fastighetsägandeoch detmellan FMsamarbetetförsvåraket kan

verket.
problemsituationendärförfå svårtVerksledningen kan attatt styra-

definns riskolika.beståndet så Detdelarolika attinom är enav
verk inom verket.fungeraravdelningarnaolika som

administ-kostnadsbesparingarnade direktabedömningVår är att enav
Minskade kost-begränsade.mycketverkensamordning mellanrativ är
därför detbegränsadeledningsfunktionen blirsjälvaför attnader

fastigheternaavdelningsledning försärskildbehövaskommer att en
och för-relativtbåda verkenEftersomförsvarsområdet. ärinom stora

stordriftsfördelarbetydandefinns ingafastighetsbeståndvaltar stortett
kankostnadsbesparingarnadirektaverken. Deläggamed att samman
ochbeslutsvägarkostnader för längrerelativtockså ätassnart upp av

avdelningarna.inom de olikarevirtänkandeförrisker
nämnvärdasigkan förvänta någraintedettaSlutsatsen är att manav

bör ocksåbåda verken.sammanläggning de Detmed note-vinster aven
blirfastighetsbolagtilltendensfinnsidagdet attatt merenras
Bakgrun-fastighetstyp.vissspecialiserar sig pådenischade att en-

specialanpassa-fastigheterdet gällerjusttill ärden detta närär att som
kon-kunskap ochköpcentrahotell,verksamhet näraviss ärde för en

handhavandeeffektivtviktigt förverksamhetmed dennatakt ett av
försvarsområdetrelevant förocksåfastigheterna. Detta ärresonemang

utgår viövervägandenafortsattadenationella kulturarvet. Ideteller
enheter.verken bestårfråndärför separataatt som

Överföring Avyttringsverksamhetenfunktioner:vissa5.3.2 av

under långomfattandeförväntaskanAvyttringsverksamheten envara
antaletminskar detförsvaretoch mediinom FORTVtid framåt att

uppdelas i tvåmycketobjekt kannyttjas.fastigheter Dessa grovtsom
grupper:

dessai anslutning till Ii ellerområden belägna störreStörre orter.-
områdetinvesteringar ibetydandeaktuelltoftafall det göraattär

nedlagdaanvändning. Tidigarealternativfådet skaför att rege-en
företagsparker.ellertill högskolorhar byggtsmenten oma

Övriga för-kontorshus,från bostadshus,gälla alltobjekt. kanDetta-
enstaka anläggningar..markområden ochtillrådslokaler
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Våren beslöts1997 antal nedlagda skulleatt ett överförasregementen
till nybildat dotterbolag inom Vasakronanett Vasallen för där vi-att
dareförädlas. Vasakronan fick också ekonomiskt tillskott för dennaett
uppgift.

Statens fastighetsverks avyttringar naturliga skälär tämligen be-av
gränsade.

När det gäller avyttringsverksamheten finns huvudalternativ:tre

All statlig fastighetsförsäljning samlas i särskilt bolag/verk.ett
Detta omfattar då inte bara FORTV och SFV andraävenutan än-
damålsfastighetsbolag t Akademiska Hus och Vasakronanex
Krim.
Hanteringen avvecklingsobjekt, där betydandestörre investering-av

kan motiverade för förädling objekten, lyfts bortar vara en av
från de berörda verken/bolagen, medan försäljningen övriga ob-av
jekt sker respektive verk/bolag.av
All avyttringsverksamhet sköts respektive verk/bolag.av

Enligt vår mening talar mycket för alternativ

Mot alternativ talar1 det svårt skapa incitamentatt är föratt rätt-
hanteringen objekt sådant verk skapas.när Det kan för-ett nyttav

uppstå komplikationerväntas rörande ekonomiskt och huransvar
kostnader/vinster/risker ska delas. Det kan finnas risk myndig-att
heter och fastighetsägare blir mindre benägna avveckla fastighe-att

det finns ytterligare inblandadter med ekonomiska in-partom en
tressen.
Mot alternativ 3 talar avveckling område, däratt störreett statenav-
har visst moraliskt och regionalpolitisktett för områdetattansvar
inte förfaller, ställer speciella krav på kompetens ligger utanförsom
de berörda verkens kämområden. Den lösning valts detnärsom
gäller överförande till Vasallen förefaller lämplig idag, detmen
finns rad frågor kring denna lösning måste analyseras utifrånen som

framtida börsintroduktion Vasakronan. Utgår vi från Va-en attav
sallen då ska ingå det viktigt Vasallens förpliktelserär mycketatt är
klart formulerade så bolagets värde kan bedömas aktöreratt av
börsen.

I tänkbar framtida situation där saknar fastighetsbolagstatenen ett av
denna kan tänka sig det bildastyp, speciell projekt-attman en
organisation för visst område. Denna sluter avtalett med privata bygg-
och fastighetsbolag utvecklingen dessa områden. Ibland innebärom av
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detibland kanavvecklingen,tjänakandet statenatt menpengar
ske.utveckling ska An-önskadförkapitaltillskottockså krävas att en

finans-liggaorganisation skulletillfälligabilda dennaför attsvaret
ochlokalstabsenhet ihjälp denkani sindepartementet, tur ta avsom

formellainom Statskontoret. Detliggaföreslåsfastighetsfrågor som
avveck-dennaverket underberördahos detligga kvarägandet kan

lingsprocess.
därmedVarje verk harföredra.alternativ 2alltsåVi är attattanser

sköta dettaavyttringverksamheten. Förnormalaför den attansvaret
konsulthjälp ocholika formerbehövaskan detbrapå sättett manav

verk,köper vissa tjänsterverktänka sig annatkan ettatt ettäven av
uppgörelser.affärsmässigadå frågadet är rentommen

samordningLokal5.3.3

i principsammanhängerlokal samordningmedvinsternamöjligaDe en
saker:med två

för personal.reskostnaderMinskade-
får fullspecialistfunktionen intedvs vissaOdelbarheter, att sys--

har.fastighetsägareför bestånddetselsättning inom ensomramen
Är tidsmässigtspecialistfunktionen relativt begränsatbehovet av

dock situa-företag. finnsnormalt från fristående Detköps tjänsten
anställning,motiveradet kanbehovet sådärtionen är stort att en

heltidsarbete.räcker till förintedär arbetet ettmen

betydande,dennakan besparingarmeningEnligt vår typ menvaraav
fastighetsbeståndske med andrakan likasamordning ändenna gärna
fastighetsverk köperaktuella verken.till de Statensknutnade ärsom

Vasakronanantal frånlöpande underhåll pådrift ochidag ett orter, a
många gångerSamordningsmöjlighetema böroch Akademiska Hus.
landsting ellerbestånd, kommuner,med andra lokala tstörre exvara

samordningsmöjlighetertillvara sådanaKrim. kunnaVasakronan Att ta
mångafastighetsförvaltningsföretagförklaring tillär att externaen av

kostnader. kan också tänka sigkan hålla lägre Mangånger att en spe-
deltiddet aktuella verket och hardeltidsanställs inomcialist annanen

verken enligt vår meningfastighetsägare. börhos Däremotannanen
svårigheter med kon-tjänster den privata marknadeninte sälja pga

kurrensneutralitet.
finnaseffektivitetsvinstema skulle utifrån dessaDe största argument

fastighetsförvalt-åtminstone delar den lokalai konkurrensutsättaatt av
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ningen med de reservationer finns rörande hemliga anläggningarsom
där inte kan offerter på vanligtta sätt hemli-man att ytor ärpga mm
ga. Ett alternativ diskuteraär samarbeteatt med andra offentliga fas-
tighetsägare på den aktuella På vissa finns redanorten. sådantorter ett
samarbete. leta efterAtt sådana alternativ ingår i det normala effekti-
vitetsarbetet i respektive verk och det finns inte någon anledning att
särskilt peka lokal samordning mellanut Fortifikationsverket ochen
Statens fastighetsverk

5.3.4 Samordning administrativa rutinerav

I våra tidigare betänkanden har vi föreslagit viss hyressättningsprin-en
cip för ändamålsfastigheter. Genomförs detta förslag kommer samma
principer gälla inom FORTV och inomatt SFV för de delar bestån-av
det ändamålsfastigheter.är Detta underlättar äldresom närprocessen
fastigheter överförs från FORTV till SFV och fortfarandeFM vill hyra
vissa delar. denI mån det sigrör ändamålsfastigheter,änannatsom om
dvs där FM har goda alternativ till den aktuella fastigheten, ska det va-

hyressättning baseras på vad motsvarande kontor ellerra en tsom ex
forrådslokaler betingar för hyra marknaden. Med tanke mångaatt

SFVs objekt inte betraktaär ändamålsfastigheteratt detav ock-ärsom
så rimligt hyressättningsprinciperna kommeratt variera.att

För kunna bedöma effektivitet inomatt de olika statliga fastighets-
förvaltande enheterna bör det ske samordning det gäller redovis-nären
ning nyckeltal och hur de bakomliggande variablema Attav mäts. ta
fram uppsättning nyckeltal bör kunna stab-en görasgemensamma av
senheten for lokal- och fastighetsfrågor i fortsättningen föreslåssom
finnas inom Statskontoret.

5.4 Slutsats

Vår bedömning det inte finnsär någraatt nämnvärda effektivitetsvins-
med sammanläggningter eller samordning mellan Fortifika-en en

tionsverket och Statens fastighetsverk. Risken också de fördelarär att
finns kompetensperspektiv med specialiserade fastighets-som ur mer

förvaltare förlorad.går Däremot bör det utformas direk-gemensamma
tiv nyckeltal så jämförelser och effektivitetsbedömningarattom mm
underlättas.
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Effektiviseringar inom
Fortifikationsverket

Inledning6.1

få effektivareföregående kapitel pekar påiArgumenten vägar attatt en
organisatoriskaförsvarsfastigheter bör sökas inom dagenshantering av

kan då diskuteras:kostnaderTre typer avramar.

underhåll.för drift och löpandeKostnader
periodiskt/långsiktsplaneratför investeringar ochkostnaderDirekta

underhåll.
kostnader inom FORTV.Olika administrativa

överfördes ladesfastighetsdriften till FORTVsamband medI ettatt
denna verksamhet. FORTVpå miljoner påbesparingskrav 150separat

genomföras.denna besparing ska kunnaplan för hurhar tagit fram en
Besparingenplanen pågår för närvarande.genomföraArbete med att

standard- ocheffektiviseringar ochuppnås både genomgenom rena
avseenden. besparingsposternai olika Deambitionssänkningar största

för 1998:är

personal miljoch underhåll: 53Drift-
miljLokalvård: Personal 31
milAdministration 14
miljEnergisparprogram 13
miljronderingGeografisk 10

Övriga miljLokalvård: kostnader 10

periodisktsamband med investeringsprojekt ochByggnadsarbeten i
Efternormalfallet inte med personal.underhåll utförs i attegen

vad upphandlasoch kommit skaFORTV FM överens göras,om som
marknaden, sekretessfrågor iblandfrån den privataarbetena även om

för denna upphandling. har intepåverkar de konkreta formerna Vi mött
sköta dessa upphandlingar och berörnågon kritik FORTVs sättmot att

komponent ytterligare.därför inte denna
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Den återstående kostnadsposten FORTVs administrativa kostna--
der har det varit synpunkter och avsnitt dem.nästa ägnasmer-

6.2 ORTVsF administrationskostnader

FORTV har del i sitt effektivitetsarbete låtit konsultñrmanegetsom
REPAB Facility Management AB jämförandegöra analys verketsen av
administrativa kostnader. Jämförelser har gjorts med rikstäck-tre stora,
ande fastighetsföretag/organisationer, samtliga ingår i statligt ägdasom
koncerner. jämförMan med vissa riktvärdenäven REPAB tagitsom
fram. Bland de siffermässiga resultat redovisas i studien kan näm-som
nas:

Fortverkets administrativa kostnader tjänsteman ligger högt,per-
klart riktvärdetöver högt i relationäven till de övriga bolagenmen
där tvâ också låg riktvärdet.tre överav
Fortverket ligger mycket lågt det gäller antaletnär tjänstemän- per
kvm viktad bruksarea, med tanke på det skillnader iatt är storamen
fastighetsbeståndet påpekas det svårt bedöma relevansenatt är iatt
jämförelsen. REPAB dock FORTV liggernoterar lågt jäm-att även
fört med riktvärden för industrifastigheter.
De totala administrativa kostnaderna andel hyresintäkternasom av-
ligger lågt.

aktuellaDen studien visar tydligt hur svårt det få användbartär att ett
jämförelsematerial med hjälp kan bedöma organisationsvars man en
effektivitet. Skillnader i fastighetsbestånd och hyresgäststruktur är t ex
betydande mellan de jämförda företagen. Studien innehåller emellertid
avslutningsvis två slutsatser givet vissa förutsättningar jämförbar-om
het och data:

Fortifikationsverkets nuvarande bemanning för förvaltning av
lokaldelen förefaller klart rimlig ...
Fortifikationsverkets administrativa kostnad relaterad till anta-
let årsanställda ligger relativt högt. börHär en noggrannare ana-
lys för redagöras orsaken och hittaatt möjligaut besparingar.
s 10

Vi frånutgår verket kommeratt sådangöra analysatt del i denen som
genomgång de administrativa rutiner pågår inom verket,av mm som nu

Försvarsmakten ochsamt att regeringskansliet följer detta arbetenoga
för bedöma vad rimligaatt minskningarär i förvaltningskostna-som
derna.
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meningsfullt med ytterligaredet just inteVår bedömning ärär att nu
administrativa kostnader eller försökaanalyser FORTVs attexterna av

Överföringenska ställasytterligare besparingskravbedöma upp. avom
fastighetsdriften skapardet kraftiga sparkravet pådriftresurserna och

samordning admi-knutet till personal,betydande merarbeteett avny
situationför personalavveckling. den turbulentaoch Inistrativa system

bemanning.bedöma långsiktig normal Endet svårtråder är attsom
övergångs-ske först något år olikabedömning kansådan närom

stabsenhet fördå uppgift för och denhanterats och RRVproblem är en
finnas inom Statskontoret.fastighetsfrågor föreslås skalokal och som

för köp-säljsystem liggerinomVi vill också betona ettettatt ramen
säljaren så köparenköparenpå sätta attattstort pressansvar

diskuterar hur detta skamycket. avsnittbetalar onödigt Iinte nästa
kan vanligsituation där köparenkunna fungera i inte göra som enen

uppfattastjänsterna intemed byta leverantörmarknad, dvs hota att om
prisvärda.som

kostnadspresskontinuerligstruktur skapar6.3 En som en

intefastighetsförvaltning går detskapa effektivlångsiktigFör attatt en
centralabedömningar.utomstående Detlägga tyngdpunkten på parters

köpa-organisationsstrukturkontrakts- ochblir skapa gör attatt somen
fastighetsför-effektiviteten ikontinuerligren/FM kan sätta pressen

särskilt viktigt.mening då följandevaltningen. Enligt vår är
kostnader för olikaekonomisk redovisning därharFORTVAtt en

förtillgängligtydligt och dennaverksamheten framgårdelar ärattav
tydlighet ochbetänkandenbetonar i tidigareFM. Som är genomsyn-

praktiken saknar alter-där hyresgästen isärskilt viktig i de falllighet
Även finns begränsningaravsnitt det1996:187, 6.3.nativ se SOU om

ändå bragenomtänkta nyckeltalnyckeltalsjämförelser såmed alla är en
dettarimliga kostnader. Hurdiskussionen vadstartpunkt för ärom som

medutformas bör diskuterasska tgemensamt parterna ex personerav
föreslås finnas i Statskonto-i fastighetsfrågorfrån den stabsenhet som

ret.
jämförel-alltså sådanekonomiska redovisningen måsteDen attvara

militärade renodlademarknaden underlättas. Förmed an-merser
konkurrensupphandla driftstjänster imöjlighetenläggningarna är att

Även fall börhemliga. i dessabegränsade eftersom ärytor manmm
och mellanjämförelser både med icke-militära objektdock kunna göra

driftsområden.inom olikaanläggningar
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Det vidare viktigt rimligheten iär FORTVs prissättning kan be-att
dömas. Vi har kommentarermött FORTVs administrativat attex om
påslag i samband med byggnation ovanligt höga och förvalt-är att
ningskostnader för objekt där det uppenbarttas ORTV ingetär Fattupp

t enklare truppbefästningar.gör En tydligare koppling mellan detex
betalar förFM och utförda prestationer skulle kunna minska irritationer

denna se avsnitt 4.6 hyressättningsystemet.typ Resultatav ovan om
inom olika delar FORTVs verksamheten ska kunna särredovisas såav

det framgår vissa delar subventioneraratt andra. sker delvisDettaom
idag bör drivas längre.men

Tydligare prislappar, redovisning hur används inomen av resurser
verket, tillsammans med grundregel hyresgästen intesäger atten som

skyldig betalaär marknadsmässigän ersättningatt sammanfatt-ärmer
ningsvis betydelsefulla för köpareFM kan pådrivande föratt som vara

få kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.att en
Till sist vill vi också betona vikten regeringskansliet inteattav

glömmer bort grundtankarna i rambudget/resultatbudgetsystemett
Uppdragsgivaren riksdag/regering måste hålla sig väl informerad om
verksamheten för kunna bedöma hur mycketatt moti-ärresurser som

anslå till FM i detta fall och utifrån detta formuleraverat att allmänna
besparingskrav. huvudprincipenMen sedan det den verksam-är äratt
hetsansvariga den slutliga bedömningengör inom organisa-som av var
tionen besparingar ska ske.som
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Kulturhistoriskt intressanta
försvarsanläggningar:

ekonomisktBeslutsgång och ansvar

kulturhistorisktförordningarochLagar7.1 styrsom
byggnadervärdefulla

beståndanläggningar i FORTV:sochantal fastigheterfinnsDet ett
del demvärde.kulturhistoriskt Enhakani vid mening sägas ett avsom

kultunninnenskydd.kulturhistorisk Lagenlagregleratåtnjuter ett om
hanterande bygg-viktigaste reglernainnehåller de1988:950 avom

statligaFörordningEnligtintenadsminnen ägs staten. omavsom
tillhörbyggnad1988:1229m.m.byggnadsminnen sägs att som

synnerligendenbyggnadsminne,för statligtfår förklaras ärstaten om
park,ocksågällerkulturhistoriska värde. Dettasittmärklig genom

efterregeringenanläggning. Fråganellerträdgård prövas avannan
RAÄ. framställningenTillRiksantikvarieämbetetfrånframställan

Regeringenförvaltande myndigheten.denyttranden frånfogas anger
tillreglerarunderhållvård ochskyddsföreskrifter rättägarenssamtom

ändringtillstånd tillAnsökanbyggnadsminnet. görsändringar omav
Riksantikvarieämbetet.hos

intetill byggnaderskydd kan ocksåkulturhistoriskvisstEtt somges
för-värdefulla.ändå Imärkliga,synnerligenbetraktas sommensom

intevärdefulla byggnaderdebenämns ärunder 12 §ordningen som
samråd med för-iRiksantikvarieämbetetbyggnadsminnen. upprättar

rådlämnarförteckning dessamyndighetervaltande över samt omen
byggnadfinnerriksantikvarieämbetetOmvård dem. I 14 § attsägs:av

iskall dettabyggnadsminnensförklaringifråga förkommakan anges
fall lämnafår i dessaRiksantikvarieämbetetenligt §.förteckning 12

betrak-paragraf kanSkydd enligt dennavård.föreskrifternärmare om
enligtstarkare det 12något äntas som

fastighetparagraf, 16 § 1995:982,sistaförordningens sägsI att
nationellaviktig del detochägs representerarstaten avensomavsom

skall förvaltaskulturhistorisk värdeellerkulturarvet är stortannars av
ef-beslutar,minskar. Regeringenkulturhistoriska värdet inteså detatt

RAÄ, sådantskall havilka fastigheterfrånförslag ettter ansessom
bakgrunden tillnationellt ochintresseinförsvärde. Här termen

ville få möjlighetDomänverkets bolagiseringviddetta attär att geman
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vissa mycket gamla egendomar i statlig exempelvis kungsgårdar,ägo,
starkt skydd. överfördesDessa i första hand tillett Statens fastighets-

verk för fortsatt förvaltning.

Kulturhistoriskt7.2 intressanta byg nader och
anläggningar i FORTVs bestan

detNär gäller byggnader i F ORTV:s bestånd det främst antal ka-är ett
sembyggnader skyddsvärda kulturhistoriskt perspek-ansetts ettsom ur
tiv. Vilka dessa finns förtecknade enligt beskrivnaär bestämmel-ovan

de fallI de byggnadsminnesförklaradeär gäller särskildaser. som
skyddsföreskrifter, vilka kan påverka brukarens pågående verksamhet.
Främst det dock vid förändringar verksamhetenär skyddsreg-av som
lerna blir kontroversiella. De försvarsbesluten har lett till for-senaste

RAÄhandlingar mellan FORTV och skyddsföreskrifter i några fallom
där skyddsvärda kasembyggnader funnits regementsområdet. iA4
Östersund och iI20 Umeå kan exempel. Kommunerna blirnämnas som
ofta tredje i förhandlingardessa i och med stadsplanemässi-part atten

och näringspolitiska aspekter kommer i bilden. Föreskrifter kanga
begränsa möjligheten till önskad alternativ användning.

Till skillnad från byggnader saknar anläggningar vanligen eko-ett
nomiskt restvärde. De åren har antal anläggningarsenaste ett stort av
olika storlek utgått krigsorganisationen. fallI några finns lokaltettur
civilt intresse och bevara dessa historiska skäl.överta Mångaatt av
måste dock rivas eller förslutas, vilket gjorts exempelvis med antalett
truppbefästningar på svenska syd- och ostkusten vid gränsensamt mot
Norge. kostsamDetta verksamhet.är en

Samtidigt har diskussion pågått vilka anläggningar, eller be-en om
fästningar, ska skyddas för sitt kulturhistoriska värde. Under bör-som
jan 90-talet genomfördes utredning dåvarande Fortifikations-av en av
förvaltningen och SFV avveckling moderna befästningar. den-Iom av

45 anläggningar värda bevara. Utgångspunkten förattna angavs som
bevarande redovisa den fortifikatoriska och vapentekniskaatt ut-var
vecklingen vid antal traditionella försvarspositioner.ett

framlades1996 underlag for bevarande moderna befästningar,ett av
RAÄvilket utarbetat på regeringens uppdrag i samråd med SFV,

FORTV och SFHM försvarshistoriskaStatens museer. Underlaget
byggde ovanstående och alternativa förslag pårapport treangav an-
läggningar ansågs värda bevara. detI omfattande alterna-att mestsom
tivet bevaras 40 anläggningar och i det minst omfattande 28st Kost-st.
nader under 10-årsperiod för bevarandet uppskattades till 140-etten
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vilket miljonermiljoner, 90-120 vanlig avveckling180 änvar mer en
kostatskulle

fastighetsverks roll7.3 Statens

framgick i avsnitt kan särskilt skyddsvärde objekt förklarasSom 7.1
del det nationella kulturarvet. kvarstår då i statlig ochi De ägosom

fastighetsverk. Under har övertagitöverförs till Statens år SFVsenare
försvarsanläggningar inte längre ingår krigsorganisatio-antal iett som

nen.
anläggningar överförts tillfinns från FORTV SFVDet även som

försvarsverksamhet bedrivs i delar Karlsborgsobjektet ttrots att av ex
fästning. också vissa delarkan så komplexDet störreatt ettvara av
överförs medan andra delartill SFV, också har kulturhisto-ettsom-
riskt värde ligger kvar hos fall individu-FORTV. I dessa skersom en-
ell bedömning vad kan lämplig lösning utifrånav som vara en en sam-
manvägning kulturhistoriska, ekonomiska och försvarsmässiga be-av
dömningar.

överväganden och förslagProblem,7.4

kulturhistorisktformella gången det gäller hanteringen in-Den när av
klart komplicerar han-anläggningar reglerad, detärtressanta men som

finns intressen. Viteringen det delvis motstridiga ekonomiskaär att
typsituationer den fall där skyddsföre-kan urskilja två vadrörena-

för byggnader och anläggningar fortfarande utnyttjasskrifter finns som
och det andra byggnader och anläggningar FMFM 7.4.1 rör somav

har eller på 7.4.2.är väg sägaattsagt uppupp

7.4.1 Enstaka byggnader med skyddsföreskrifter FMsom
fortfarande utnyttjar

regementsområde fortfarande används kan det finnasInom t ettex som
enstaka objekt förklarats statligt byggnadsminne eller kan blisom som

3 RAÅ har påtalat vid bedömningen kostnaderna för vanlig avveckling har kal-att av
kylen från exempel inte särskilt långtgåendeutgått det gäller samhälletsär närsom

förmiljökrav. De verkliga kostnaderna vanlig avveckling kan därför bli högre och där-
merkostnadema förmed bevarande mindre.
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aktuella för detta. kan det finnasDå anledning utforma förvalt-att
ningsplaner ökar underhållskostnademapå ellersättett gör attsom
fastighetemas användbarhet minskar något försvarssynpunkt.ur

Huvudprincipen bör i dessa fall betalarFM de faktiskaattvara un-
derhållskostnaderna. för denna lösningArgumenten flera. und-Manär
viker svåra gränsdragningsproblem och besvärliga bedömningar vadav

egentligen merkostnader. Dessutom kan det i vidareär ettsom per-
spektiv fördelar för verksamheten dess historia synligäven ärattvara
och vårdad. Enligt bedömningvår har det sällan varit konflikter om
dessa objekt, dvs varithar beredd deFM eventuella merkostnaderatt ta

skyddsföreskriftema innebär.som
Enstaka undantag från denna princip kan i de fall därgöras mer-

kostnadema uppenbart betydande i förhållande till normala kostna-är
der. får i sambandbedömas med beslutDetta föreskrifter fattasatt om
och i så fall bör medel för dessaFORTVs merkostnader via stats-
budgetens Utgiftsområde Kultur,17 medier, trossamfund fritidoch

RAÄ.och ska betala helaOm FM merkostnaden finns riskgenom en
byggnader där hyrornaFM mycket höga på grundsäger äratt upp av

kulturhistoriskt motiverade insatser det går hitta någonutan att att-
hyresgäst villig betalaär attannan som mer.

7.4.2 Byggnader och anläggningar FM sägersom upp

olikavi går in antal varianter denna situationInnan vill slåett av
fast principer:tre

förekonomiska utfallet ska inte beroDet beslutnärparterna av om-
föreskrifter fattas i förhållande till uppsägningstidpunkt och frånträ-
de. finns exempel därDet tyder på såsättparterna agerat attsom
inte fallet idag, FORTV varit positiva till föreskrifterär t attex mer
så länge fortfarande hyresgästFM negativa där-som var men mer
efter, medan påFM omvänt sätt.agerat

ska inte kunna vinna ekonomisktFM objekt ska bevarasatt av-
kulturhistoriska skäl, slippa rivningskostnader o.d.t attex genom
Även objekt skyddas, och överförs till SFV, ska betalaFMtom ex

kostnad motsvarande vad det skulle kostat objektenFM inteen om
skyddats. Någon millimeterrättvisa kan naturligtvis inte uppnås med
tanke på kostnaderna svårbedömda.äratt

ska inte heller drabbasFM väsentliga merkostnader eller ekono-av-
miska förluster objekt får kulturhistoriskt motiverade fö-att ettpga
reskrifter. Undantag kan möjligen del dessa kostnadervara om en av
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sammanhänger med uppenbar vanskötsel och misstag från
FM/FORTVs sida.

principer innebärDessa i samband med avveckling däratt processen en
skydd införts bör följande.vara

förstLåt utgå från det anläggning saknar värde iärattoss en som
alternativ användning och ska överföras till Statens fastighetsverk.som

sker avräkning där skaFörst FM FORTV förersättaen

l Icke avskrivna investeringar
2 Vad de direkta avvecklingskostnaderna skulle varit det inteom

fanns särskilda föreskrifternågra eller faktiska iordningsställande-
kostnader dessa lägre. beloppDetta fonderas inom FORTVärom
och överförs sedan till Fastighetsverk.Statens

faktiskaOm de kostnaderna för iordningsställandet högre dettaär än
belopp får finansierasdet inom budget.SFVs Det har hävdats SFVatt
bromsat införande föreskrifter och Överförandeprocessen därför attav

fåttinte klara besked ekonomisk kompensation i budgeten förman om
merkostnader denna möjligtDet den tidigare budgetmäs-ärtyp. attav
siga behandlingen SFV, där överskott från de lönsamma delarnaav

för vårda det nationella kulturarvet, har bidragit till dettaanvänts att
motstånd. Konsekvensen få fler objekt har i fall inneburitsåattav

det blivit mindre för varje objekt.att resurser
Vi har i SOU avsnitt föreslagit1997:96 6.3 denna budgethante-att

ring ska ändras och fårSFV anslag för de insatseratt separata att som
inte lönsamma, krävs för vårda det nationella kulturar-är attmen som

sådant det lättare samtidigtI besluta ob-ärvet. ett system att att ettom
jekt ska överföras till det nationella kulturarvet och det ska skeatt en
anslagsökning eller ambitionerna får sänkas så det objektetatt att nya

inom de gamla budgetramama.ryms
den anläggningenI mån kan överskott dvs intäkternaettsom ge

högre drift- och underhållskostnader och kapitalkostnader för deän
åtgärder SFV finansierat får detta värde räknas från eventuelltsom av
belopp överförs från FORTV.som

kanDet kommunen eller andra lokala intressenter iblandnoteras att
beredda för vissa anläggningar förär vårda demöveratt ta ansvaret att

del vad vi kan kalla det lokala kulturarvet. sådanaI fall kansom av
de avvecklingskostnader FORTV/FM ska betala minska, liksomsom
behovet anslag till detta.av

Tänker vi objekt ska den marknadenpåett öppnaavyttrasoss som
blir utfallet följande:
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Om intäkterna från försäljningen täcker både icke avskrivna investe-
ringar och andra avvecklingskostnader så påverkar eventuella effekter

kulturhistoriska föreskrifter enbart det överskott idag ska inle-av som
till statskassan. kanFM lämna objektet betala någonutan attvereras

kompensation till FORTV. I det föreslagit i SOUsystem som
1996:197 avsnitt 7.6.1 ska 75% eventuell vinst vid avyttringav en
tillfalla hyresgästen. fallI så krävs bedömning vinsten vä-en av om

Ärsentligt påverkas det finns kulturhistoriska föreskrifter.att såav
fallet ska hyresgästen kompenseras för detta och merkostnaden redovi-

underskott hos FORTV och detta underskott skaett i principsas som
ska finansieras via Utgiftsområde 17. Underskottet kan alternativt
kvittas överskott andra avyttringar.mot

denI mån intäkterna inte täcker icke-avskrivna investeringarsom
och andra avvecklingskostnader kan på liknande sätt,man resonera om
det uppenbart föreskrifterna väsentligt ökatär denna förlust. skaatt FM
betala den förlust skulle uppstå det inte fanns några föreskrif-som om

medan förlusten ska redovisaster, FORTV ochresten separatav av
finansieras beskrevs För undvika byråkratiska ochatt systemsom ovan.
kostsamma förhandlingar det viktigt klargöra bedömningarär att att av
denna enbart ska det uppenbart det handlartyp göras är attom om

Återigenväsentliga merkostnader/intäktsförluster. vill betona vikten
finner smidigt för lösning tvister kanatt parterna ett systemav av som

tänkas uppstå i dessa bedömningssituationer.
detNär sker särskilda försvarsbeslut innebär att regementensom

och anläggningar ska avvecklas har valt smidigareett system.man
Istället för skaFM kompensera FORTV för icke-avskrivna investe-att
ringar sker direkt nedskrivning tillgångarna/lånen inommm en av
FORTV och därmed sjunker FORTVs kostnader motsvarande det
framtida hyresborttfallet. Direkta avvecklingskostnader hanteras då
också i särskild ordning.

på7.4.3 I beslutväntan rörande "det nationella kulturarvet

Som framgick i avsnitt kan7.1 olika skäl beslutsprocessen för-närav
Ävenlämnat objekt relativt långdragen. dettasvaret ett natur-vara om

ligtvis bör undvikas så långt möjligt måste det också finnas klarasom
principer för det ekonomiska under sådan period.ansvaret en

Vi frånutgår objektet under denna till ligger kvar inom FORTV,att
RAÄdet rimligen bör skeäven samråd med och SFV rörandeettom

skötseln objektet. Vi vidare kostnaderna för förvaltningenattav anser
dessa objekt under väntetiden inte ska belasta försvarsanslagen. Iav

bästa fall kan FORTV hyra delar anläggningen till andra intres-ut av
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dessadet rimligt vissabeslut,i avvaktan på är att anta attsenter avmen
underskott för FORTV.objekt ger

alternativ medlendetta underskottska betalainte FMOm är attett
till statskassanskulle levererasmedelfråntas annarssom

kanstatskapitalet, överskott från försäljningar. FORTVavkastning på
täcka underskott de objekt därsärskilt anslag förockså få attett re-
ska säljas i vanlig ordning ellerinte avgjort degeringen över-ännu om

kostnader for beslut idetta tydliggörs ocksåföras till PåSFV. sätt att
förfalla undersamtidigt objektet inte riskerarfrågan dröjer, attsom

särredovisasväntande objekt ska FORTV.tiden. Dessa av

Avslutning7.5

anläggning-byggnader ochregelverket kring hanteringformellaDet av
ändamålsen-enligt meningkulturhistoriskt värde vårhar ärettsomar

idet ekonomiskapreciseringbehövsligt. Det ansvaretär avensom
innebärapreciseringar börsituationer.olika Dessa att:

skyddsföreskrifterharoch anläggningarenstaka objektFör mensom-
dei normalfallet bäraanvänds ska FMfortfarande FMavsom

skyddsföreskrifter innebär.dessamerkostnadereventuella som
objektavvecklingöverskott i samband medkostnader ellerOm av-

motiverade före-kulturhistorisktdet finnspåverkasväsentligt attav
Åförekonomiska utfallet FM.påverka detså ska detta inteskrifter

vanligabelopp motsvarandebetalasidan ska FMandra ett av-
och inteanläggningen ska bevarasvecklingskostnader även av-om

vanligtvecklas på sätt.
och där beslutkvar inom FORTVobjekt liggerlämnatFMNär som-

löpandeska dedrar långt i tiden, såska bevarasobjektet utom
period inte belasta FM.objekt under dennaför dessakostnaderna

objekt ska ske inom FORTV.särredovisning dessaEn av
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Konsekvensbedömningar8

Två centrala slutsatser dagens grundläggande rollfördelningär att
Fortifikationsverketmellan och Försvarsmakten den nuvarandesamt

verksstrukturen ändamålsenliga. förslagVåra i huvudsak precise-är rör
ringar för dagensinom struktur. innebär förslagenDetta inteattramen

förknippade med några direkta statsfinansiella kostnader. Vinsternaär
förslagen ligger i få smidigare behandling rollerna klar-att närav en

gjorts och effektiviserapå förvaltningen försvaretsatt attpressen av
fastigheter. försöka kvantifiera dessa effekterAtt knappast menings-är
fullt, förutsättningarnade ökar för minska fastighetskostnader-attmen

försvarsmaktensandel totala kostnader.nas av
försvaretBeslut rörande har ofta betydande regionalpolitiska kon-

sekvenser. pågår för effektiviseraDen hanteringenattprocess som nu
lokalkostnader kommer sannolikt innebära decentraliseringattav en

inom Fortifikationsverket och därmed siktpå minskat antal anställda
vid huvudkontoret i Eskilstuna och ökningviss vid de regionala för-en
valtningarna, inkl deras lokalkontor. På grund försvarsbe-minskadav
ställningar det troligt personalen vid Confortia kommerär även att att
minska i Eskilstuna. september 1997 föreslog regeringenI att en ny
energimyndighet med anställda ska lokaliseras till110-140 Eskilstuna.
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Kommittédirektiv

utvärderingtill UtredningenTilläggsdirektiv om av
Byggnadsstyrelsen,ombildningen m.mav

den majregeringssammanträde 29 1997Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

med uppdragtillkallat särskild utredare Fi 1996:03Regeringen har en
Utredaren till-ombildningen Byggnadsstyrelsen,utvärderaatt av m.m.

fortsattatilläggsdirektiv för sitt arbete.delas härmed
fördjupad analys det lämpligtUtredaren skall göra är atten om

förvaltningen hela eller delar Fortifikationsverketssamordna av av
fastighetsbestând med fastighetsverk eller vissa delar skallStatens om

ordning.hanteras i annan

Bakgrund

februari förordnades riksgäldsdirektören Thomas Franzén29 1996Den
utredare med uppdraget dir.särskild 1996:21 utvär-göraattsom en

ombildningen Byggnadsstyrelsen, Utredaren fick idering av av m.m.
belysa syftena med ombildningen har analy-uppdrag uppnåtts,att om

ombildningen de eventuella bris-konsekvenserna peka påsamtsera av
och lämna förslag till förändringar.uppståttter som

direktiven för arbetetenlighet med överlämnade utredaren i de-I
cember till regeringen delbetänkande1996 specifikt behandlarett som

ändamålsfastigheter förslag till principer för förvaltningstatens samt
och hyressättning.

Arbetet skall slutredovisas före utgången juni 1997.av
Enligt direktiven bör utredaren del det arbete utförs ita av som

kommittén för utvärdering försvarets ledning och struktur dir.av
kommittén har1995:1. lämnat sitt slutbetänkande, Effek-Den numera
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tivare försvarsfastigheter SOU 1996:97, där frågor rörande Fortifika-
tionsverkets fastighetsförvaltning tas upp.

Uppdraget

Utredaren skall fördjupad analysgöra Fortifikationsverkets fas-en av
tighetsbestånd och utreda hela eller delar beståndet skallom av sam-
ordnas med Statens fastighetsverk eller vissa delar skall hanteras iom

ordning. ochFör- nackdelar med olika alternativ skall beskrivas,annan
liksom gränsdragningen mellan de olika fastighetsbestånden.

Utredaren skall belysa hur drift och underhåll bör organiseras.
Utredaren skall lämpligheten medpröva samordna myndigheter-att
Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk och lämna förslag tillna
struktur.ny
Utredaren skall redovisa vilka rationaliseringsvinster de iutöver-

1996 års försvarsbeslut redan beslutade besparingar kan görassom-
med olika samordningsaltemativ.

Utredaren skall vidare belysa hur kostnadsmässig neutralitet för hy-
inomresgästerna Försvarsdepartementets område, i förhållande till nu-

varande verksamhet, skall kunna bibehållas under försvarsbeslutsperi-
oden.

Utredaren skall beakta behovet säkerställa långsiktig för-attav en
valtning de delar Fortifrkationsverkets fastigheter och anlägg-av av
ningar kulturhistorisktär värdefulla.som

Vid de överväganden utredaren skall gäller regeringensgörasom
generella direktiv regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50,om
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 och prövaattom
offentliga åtaganden dir. 1994:23.

Utredaren skall den 15 oktober 1997 redovisasenast resultatet av
sitt arbete.

Finansdepartementet
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Tilläggsdirektiv till Utredningen utvärderingom av
ombildningen Byggnadsstyrelsen,av m.m.

Beslut vid regeringssammanträde den maj29 1997

Sammanfattning uppdragetav

Regeringen har tillkallat särskild utredare Fi med1996:03 uppdragen
utvärdera ombildningen Byggnadsstyrelsen, Utredaren till-att av m.m.

delas härmed tilläggsdirektiv för sitt fortsatta arbete.
Utredaren skall fördjupad analys det lämpligtgöra är atten om

samordna förvaltningen hela eller delar Fortifikationsverketsav av
fastighetsbestånd med fastighetsverkStatens eller vissa delar skallom
hanteras i ordning.annan

Bakgrund

Den 29 februari förordnades1996 riksgäldsdirektören Thomas Franzén
särskild utredare med uppdraget dir. 1996:21 göra utvär-attsom en

dering ombildningen Byggnadsstyrelsen, Utredaren fick iav av m.m.
uppdrag belysa syftena med ombildningen har uppnåtts, analy-att om

konsekvenserna ombildningen peka de eventuella bris-samtsera av
uppstått och lämna förslag till förändringar.ter som

enlighet med direktiven förI arbetet överlämnade utredaren i de-
cember 1996 till regeringen delbetänkande specifikt behandlarett som

ändamålsfastigheter förslag till principer för förvaltningstatens samt
och hyressättning.

Arbetet skall slutredovisas före utgången juni 1997.av
Enligt direktiven bör utredaren del det arbete utförs ita av som

kommittén för utvärdering försvarets ledning och struktur dir.av
1995:1. kommittén harDen lämnat sitt slutbetänkande, Effek-numera
tivare försvarsfastigheter SOU 1996:97, där frågor rörande Fortifika-
tionsverkets fastighetsförvaltning tas upp.

Uppdraget

Utredaren skall fördjupad analys Fortifikationsverketsgöra fas-en av
tighetsbestånd och utreda hela eller delar beståndet skallom av sam-
ordnas med fastighetsverkStatens eller vissa delar skall hanteras iom
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ordning. För- och nackdelar med olika alternativ skall beskrivas,annan
liksom gränsdragningen mellan de olika fastighetsbestånden.

Utredaren skall belysa hur drift och underhåll bör organiseras.
Utredaren skall lämpligheten med samordnapröva myndigheter-att
Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk och lämna förslag tillna
struktur.ny
Utredaren skall redovisa vilka rationaliseringsvinster de iutöver-

1996 års Försvarsbeslut redan beslutade besparingar kan görassom-
olikamed samordningsalternativ.

Utredaren skall vidare belysa hur kostnadsmässig neutralitet för hy-
inom Försvarsdepartementets område, i förhållanderesgästerna till nu-

varande verksamhet, skall kunna bibehållas under försvarsbeslutsperi-
oden.

Utredaren skall beakta behovet säkerställa långsiktig för-attav en
valtning de delar Fortifikationsverkets fastigheter och anlägg-av av
ningar kulturhistoriskt värdefulla.ärsom

Vid de överväganden utredaren skall gäller regeringensgörasom
generella direktiv regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50,om
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 och prövaattom
offentliga åtaganden dir. 1994:23.

Utredaren skall den oktober15 1997 redovisa resultatetsenast av
sitt arbete.

Finansdepartementet
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fortfikatoriska kompetensenDen

mellan FORTVgäller rollfördelningen FM,fråga detsärskildEn när
fortifikatoriska kompetensen.bevarandet denConfortiaoch röräven av

relativt lite renodlatproblemet det byggsgrundläggandeDet är att nya
uppgraderingarunderhåll ochInvesteringarmilitära anläggningar. rör

aktuella behovetkvalificierade anläggningar. Detbefintliga avav
projektering försvarsanläggningarför utveckling ochkompetens ärav

tveksamt det lönsamtliten, vilket detdärmed relativt ärgör äratt om
SamtidigtConfortia bevara kompetensen.för säljaren främst äratt

finns kvarperspektiv viktigt denna kompetensdet långsiktigt attettur
välmotiveradbehövas i framtiden. Därmed finnseftersom den kan en

detEnligt de uppgifter fått handlarFörsvarsmaktens.från ettomoro
den behövsantal dvs mycket kompetensmycket litet av sompersoner,

specifik.militäranläggningar inte så Dessutomför konstruera äratt
liknande i vissaTelia behöver kompetensfinns företag t ex som- -

fall.
fortifikatoriska kompetensen har bådeBevarandet den enav

organisatorisk sida. ekonomiska detekonomisk och Den är att somen
behövaautomatiskt via investeringsanslag kanförut betalades nu

utgift förDärmed framstår detbetalas nedan.se extraseparat som en
rimligen hanteras integrerad del denförsvaret. måsteDetta avsom en

får bedömadär slutligen regering och riksdagvanliga budgetprocessen
skautgift motiverar ökade anslag eller dendenna omom nya

omprioriteringar.finansieras via
"informationsutbyte" har nyligen ingåtts mellanavtal FM,Ett om

och Confortia där det framgår ungefär hur mycketFORTV
beställningar Confortia kan få. Confortia ska fortlöpande informera

möjlighetoch deras bevara önskad kompetens.FORTV FM attom
har förklarat bevara sinFORTV att attman avser

anläggningskompetens. längre perspektiv bör olika organisatoriskaI ett
lösningar övervägas.
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A. Att självFM skaffar sig denna kompetens och under tiden
använder i fråga delvis i andra uppgifter eller hyrpersonerna ut
till FORTV/Confortia
B. Att FM sluter särskilt avtal medett F ORTV/Confortia där de
löpande betalar vissen motsumma attpengar
FORTV/Confortia denna kompetensgaranterar finnsatt i
organisationen.

För modell A talar FM då direktatt kan kontrolleramer att
kompetensen finns. För modell B talar den bör bli billigareatt
eftersom FORTV/Confortia antagligen kan utnyttja bättrepersonen
under tiden med andra konstruktionsuppgifter. Att välja modell bör
dock FM sak.vara

vEBlI°

3:29:09
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