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Kommittén N 1997:06 för Näringslivsinsatser
för Polen

Till statsrådet Pagrotsky

bemyndigade det statsrådbeslut den augusti regeringenGenom 199721
ärenden handel tillkallahar till föredrauppgift attattsom om en

föreslåkommitté ledamöter. Kommitténs uppdragmed högst nio attvar
svenskaföretag för bistå Poleninsatsermed medverkan iattav

återuppbyggnatlsarbetetefter översvämmningskatastrofen julii 1997.

bemyndigandeförordnade Pagrotsky denMed stöd detta statsrådetav
septembernedanstående kommittén föringå i2 attpersoner

Nlirixigslivsinsatser Polen.för

Statssekreterare Gustafssonförordnadestill ordförande. TillYvonne
förordnades Ulf Dinkelspiel, generaldirektör Kjellledamöter direktör

förvaltningschef Gunilla Olofsson, direktör Olofsson,PerLarsson,
generaldirektör andredirektör Risinggård, Anders SahlénochBörje

förbundsordförande Tilly. Till sakkunniga förordnades utrikesrådHans
Ringborg och handläggareMarianne Tegman.Mats

den verkställandeTill kommitténs knöts septembersekretariat vice1 1997
direktör och departementssekreterare Ahlberger.Karin Isaksson Pär

Kommittén för Näringslivsinsatser förKommittén har antagit namnet
Polen.

härmed överlämna slutrapport SOU 1997:163Kommittén får sin
Översvämmningskatastrofen stöd från näringsliv.Polen ochi stat-

Uppdraget härmed slutfört.är
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PolenfornäringslivsinsatserförKommittén
I-07I0l97-l

Inledning

områdenaleverde drabbadeoversvatnningar. lkraftigaPolendrabbades1997Sommaren av
Värdetfjärdedel Polensnormalt BNP.regionenmänniskor lmiljoner30 av avengenereras

mångmiljardbelopp.uppgårtillmateriella skadornade

anslå tillmiljoner kronorskedebeslut I25tidigtfattade iregeringen attsvenska ettDen om
naringslivsinsatsei" den s.kkronor Formiljoneranslogsmedel S0dessaPolen Av ur

lstersjtsmiljarden

medtillkalla kommitteaugustiden 1997sammanträde 2lvid sitt attbeslotRegeringen en
tillmyndigheter lämna förslagpolskanäringsliv ochsvensktsamrådmedetteruppgift att

Sverigesysselsättningiskulle skapainsatsernatiäreslagnanaringslivsirtsatser.De

områdena. galleröversvämmningsdrabbade Deti detinsatsergjortsvenskaföretag harFlera
omfattarmateriella stödetmateriellt stöd. Detfinansielltså pumpar,asom

fläktar.vaccin ochsittkvårdsutmstning.

novemberregeringen 1997.till 15sitt arbeteredovisaLippdrogs senastKommittén att

Kommittedirektiv bifogas

sammansättningKommitténs2.

ingå konnnittentöljande iseptemberl997lörordnade 2Pagrotsky attLeifStatsrådet personer
nedan.limktiorti den som anges

EunktiqrtitelNamn
ordförandestatssekreterareiustafsstan, Yvonne
ledamotdirektörUlfDinkelspiel.
ledamotgeneraldirektörKjelllarsson
ledamotRiiwaltiringschcl"iunillaOlofsson
ledamotdirektörOlofsson Per
ledamotdirektorBörjeRisinggård.
ledamotgeneraldirektörAndersSahlén
ledamotlörbundsordtörattdeandrelillv Hans
sakkunnigutrikesrådRingborg, Mats
sakkunnighandläggareMariannelcgman

h



följandevardera%sekretariathar knutits 50kommitténsTill personer.

identifiera, beredaochmeduppgiftMarketsFinancial AB,Swedfund attIsaksson,vVDKarin
kommitténtillinsatserpresentera

meduppgifthandelsdepartementet,Narings-ochdepartementssekreterare attAhlbergerPar
kommitténsförknippademed arbete.uppgifteradministrativai huvudsakövrigaombesörja

Kommitténs arbeteTidplan fiir3.

sammanträden.följandehaftKommittén har

september199712
september199731
oktober 199723

november 1997

till uppdragetoch generellabakgrundendiskuteradesseptembersammanträdetden 12Vid
besökföregicksseptemberdenSammanträdet 30uppdraget ettriktlinjer för av av

i möjliga insatser.VidmedmyndigheterochmeddiskussionerPolenför partersekretariateti
finansiering insatserriktlinjer forbeslutadesseptembersammanträdetden samt30 avom

företageni de insatserframtagetunderlagantal projekt. Baseratberedningvidare ett avav
möjligheternadiskuteradekommitténfrån Sidayttrandenvidare attberedasbeslöts samtsom

Kommitténs arbeteoktoberden 1997vid sammanträdet 23insatserfinansieradessa
den novembersammanträdet 1997.vidbeslut slutrapportmedavslutades om

insatserfinansieringriktlinjer fiirDirektiv och4. av

septemberbeslutsammanträdetdenvid .10kommittédirektiven fattadesBaserat om
bilaga. Nedanredovisasdeåtergesiriktlinjerfinansiering insatser. Dessariktlinjer for av

riktlinjer vid identifiering,direktiv ochtillämpningengjort vidkommitténöverväganden av
utvärdering insatser.beredningoch av

ilnldentmeringayjanszaser

ifråga har varitskakunnakommainsatserfinansiering attkrav förgrundläggandefått att av
centralpolsk myndighet,från relevanterhållitsprioriterade hardessabekräftelse aratt

ÅUM.Återuppbyggnadsministeriet

ÅUM.frånerhållitsprioriterade harföljande insatserBekräftelse äratt

ldentiñgraLsmnskapatrtInsats
ABBi WroclawEl-distributionsbolaget

ABBWroclawiFjarrvärmebolaget

ABBWroclawiLokaltrafiken



AB BWroclawA-verket iV
Zickert

FlygtlTT

SkadeserviceSPWroclawbyggnaderioffentligailorkning av

Rosenqvists EntreprenadjärnvägReparationav

NCCSlupieckieSkola i Gace

angivenKedzierzyn-KozleSjukhus

polska sidan svensksåledesden identifieratharsjukhusetbeträffandesamtliga falll enutom
harsvenskaambassadenimedden WarszawaSkadeservicemedkontaker SPAv samtpan

torkning delsersättningdelssjukhusetförknippade medinsatsernaklargjorts avavseratt
översvämningen.vidskadatsutrustning som

de aktuella företagen.delgivitsversion, harpolskrespektivesvenskRiktlinjerna i
informera möjlighetenföroch polskasvenskaspridits till atthar panelRiktlinjerna även om

delgivitstillskrivit kommittén har30-taldrygainsatser.Detfinansiering partertill somav
Exportrådetlndustriförbundet ochHandelskammaren,Svensk-PolskaVidare harriktlinjerna.

medlemmar.till sinainformationenspridit

insatserBeredning4.2 av

medoch ombettsinkommakontaktasharpolska företagensvenskaochidentifieradeDe
piojektbeskrivningar.

avseendeerhållitsdärvidProjektbeskrivningarhar
il-distribtttionsbolaget/ABB0

FlygtVA-verket/Zickert, ABB ITT0
SkadeserviceTorkning/SP0

Järnväg/Rosenqvistsamto
Skolan/NCC".c

från inhämtats i alla fallSidayttrandeharberedningenvidare. lhar berettsinsatserDessa
då begränsaddettaoch sjukhuset,lokaleravseendetorkning arinsatsenvad enavutom avser

insats.

Fjärrvarmebolaget Lokaltrafikbolaget.ochavseendeerhållitshar inteProjektbeskrivningar

Uiváldlâülâêl/lftâêlsâr4,3

polska sidan.prioriteringar gjorts denvarit deutvärderingenharUtgångspunktenför som av
harteknik. beredningenoch Vidsvenskvali sigsåväl insatserna partgallerDetta avsom

vidde uppstodtill skadorrelateradedirektinsatsernavidfästsvikt arvidare att somstor
moderniseringarhandi Förstakaraktär.akut Insatserochöversvamningarna är avsersomav

vikt definansiera.möjliga Detinteteknik därmed största attaruppgradering attoch är avav
snabbtharkan genomförasoch insatsernaåtgärdasuppstått kanskador snarast somsom

prioritethögdärför getts



medfört den denpolska sidanoch snabbhetskriterietharprioriteringarPolska att av
någrafall. har skett då försäkrani Detta haridentifierade svenska harparten accepterats

relevantför åtgärdalösningen skador. dessaerhållas den föreslagna tekniska lkunnat är attatt
konkurrenskraftigapriserkommerlå såledesdirektupphandlingfall. attaccepterats

i Sidasberedningkommersärskilda prisgranskningsäkerställasi den att göras avsom
rått insatsensbeträffande utformningdåtveksamheterkontrakt. fallinsatsenliam till l andra

polskasidan,konkurrensupphandlingdenidentifieratssvenska redanhar att parttrots aven
följer väl beprövadupphandlingsfhrmen metodik iövervägandenbeträffandetörordats. Dessa

utvecklingssziiiizirbetet.

eftersträvafiiiansieringslösningardärvaritulgåingsjiunktför kommittén harviktiglån att
frånmedbidrag svenskoch polskkombinationgävometlel upppnåsiutväxling part.av

polskinsatskomponenter ersättningochförväntasbidra med vissaföretagSvenska utan part
kostnader. sistnämndaDetfinansiera lokalaiiormzilfallet allaförväntas i är även störstaav

prioritet.säkerställainsatsenshögavikt for att

insatserendastmöjlig för de därfrånbidrag svenskt företagIdentifiering arettav
därmed nainiigivet. Kommitténssvensktföretaghardirektupphziiitlling och äraccepterats ett

svenskt återgesi dessafrån företag fall i degåvokoniponentbeträffandeivervägaiitlen
kommer konkurrensupphandlas, detinsatsavsnitten.Vad de insatserenskilda ärattsomavser

Kommittén harvidaregjort bedömningengåvokomponentidentifierainte möjligt attatt en
vid utvärdering anbuden. dessafalldettameningsfullt till lhänsyndet inte heller är att ta av

prisnivå uppnåskonkurrenskraftigakommittén denförordar att som genom
finansieringvillkor förtillräckligtupphandlingstörtarantletär ett

enskilda insatserUtvärdering av

Leveraiiseiitill ,Bladistiibutionsbsüagst,JM/ro5 I aw

elektrisk distributioitsutrustningöversvämniitgariiablev %följd 30Som sattav uiaven
bristfälligt.provisoriskt och fungerar Dettahar utrustningenliinktion. Idag ärreparerats

någramånaderutrustningeninom kanåtgärddå korrosionendast görtemporär atten
denskadadetill utrustningensyRarhelt finiktion.förväntas insatsen ersättaattsatt urvara

skador uppstodvid översvämningen..deåtgärderdirekta forIiisatseii att sotnrepareraavser
syftar till såvälåterställaelkunder. lnsatsenEl-distributioiisbolagef betjänardrygt 400 000 att

områdeni drabbatsindustrierhushåll ochleverans tillsäkerställa som avavsom
ohållbarsituation fnmycket DagligaharCirka abonnenteriversväinningartia. 30 000 en

och de provisoriskakylan kommerförvärrassituationeninträffar och kommer näravbrott att
vid handen denbedömningenSidasotillräckliga.vidtagits heltåtgärder attär gersom

bakgrundåtgärdade direkta skadorna.Motförtekniska lösningen relevantföreslagna är att av
direktupphandlingsnahbhetskriterietbördetta accepteras.samt

kostnaden.Totalkostnad%utrustningen 90innehållet i den föreslagna utgörsvenskal.et av
Polen denföreslagnamiljoner SEK. ABBuppskattadtill drygt l ärför utrustning Iär

svenskagaranti för order motsvarandedetlämnaPolenkommerkontraktspanen.ABB attatt
beredd bidra medkostnadförABBinsatsSverige. dennahos ABB l är attinnehållet läggs

offereradekronor baseratcirkauppgår eller 550000vilken till cirka %projektledning 5
installationskostnader.allastå förDistributionsbolaget kommerpriser. att



insatsen.finansiering den föreslagnaSidatillstyrker av

stödinsatsenuppfyller kriterierna förkommittén bedömningenSammanfattningsvis gör att
från Sverige Kostnadenför den svenskadelenABBfinansierasvad leveranseroch bor avser

ersättning.skall bidra med projektledningABBtill miljoner kronor.uppskattas IO utan

tilLY,/,..-3L@Ll@1,ÃÅ/JOClê1E/,leveranser5 3

vattenforstöijning avloppsreningvittgåendekonsekvenserfor såvälOversvaniiiiiigcn fick som
denpolska sidanVA-verket ochområden identifieratsWroelaw-regitwiieii.i De som av

Äteruppbyggnadsininisteriet i prioritetsordning:är

sedimenteringsbassängeitillutrustning-
utrustning till avloppsverkelektrisk- avloppsverktillpumpar-

förstnämndaochfrån Sida för denerhållits och yttrande inhämtatsProjektbeskrivning har
drieksvattenkvalitet. Medsäkerställandeinsatsprioriterade insatsen Dennamest avavser

kandålig och lukt.idag problem med smak DettaVA-verketnuvarandeutrustning har
sedimenteringsbassängernaför borttagning slam iskraporinstallationatgardas avavgenom

dålig och smak.problemet med lukt VA-uppehållstid och därmedminskar slammetsilkct
Waterlink ProductsZickert ABsamarbetamedxerket attavser

installeraavloppsverk önskarVA-verketutrustning ielektriskåtgärdaskadorsviiel att
projektbeskrivning iinkommit medfrån VA-verket harABB.och reglerutrustning ettenslvr

dettagrundyttrande har varit Inöjligt inhämtaSidasberedningen.skede att avsent av

fiånutrustning ll"lavloppsverk VA-verket installeratillskadadeseende avserpumpar
beredningenskedeprojektbeskrivning iinkommit med.Å-verketharl-l ett sent aven

grund dettamöjligt inhämtavaritxttrande harSidas att av

framgåråtgärderharidentifierat behovhar iområden VA-verketdvi. somlIC som avsom
denna insatsSidagranskatsZickert-insatsenavsnitt endastmanstaende närmare. attanser;I
åtgärdandeförtill insatsensdirekta effektertveksamåteruppbyggnadochakut är avutv axsei

delinsatserställning till ivrigaunderlagetförkombination mediskador Detta att taatt
inteskededet i dettaberedadessavarit möjligt ärså det inteinkommit gör attattsentatt

bakgrund insatsensdefinierad insatsför VA-vcrket. Motställning tillmodigt att ta aven
sektor detorsakat i dennaöversvamningeii ärstörningaruppenbaraprioritering och de som

förutsättningslöstdefinieras inomDå insatsenbörmotiverat.VA-verketstodtillklart äratt
konkurrensupphandlingtillämpasfinansiering, börriktlinjerna Forforramen

samråduppdragSidabör i ikommittén bedömningenSammanfattningsvis gör attatt
uppståttåtgärdaproblem ikostnadseffektiv lösning förformuleraVÃÅ-verketmed att somen

totalkonkurrensoch stöd förupphandlasiböröversvämningeii.med insatsensamband
miljoner SEK.överstigainte 20hörinsatsen



Återuppbvggnad Slupieckieskola i Gace5.3 av

grundläggningenså skadorfått omfattandeöversvämningarna attskola harefterBefintlig
tillSkolbarnenbussasdärföröverhängande.Skolanharbedöms stängts.risken för vararas

eftermiddagoch kväll.skoltid, dordinarieundervisning efterfårskolor där deandra v s

besiktning konstateratbyggansvarigahar vidoch polskaNCC attsvenskaDen parten
iställetmeningsfull, Förslagetrenoveringdåligt skick äri så attskola ärbefintlig attar en

och kan i brukskola klarbefintliga. nybyggdintill den Enskola är tasbygga tomtenen ny
tidigast ettom

dettakronor. Avmiljonertill mellan 13-l6har uppskattatsskolanför uppföraKostnaden att
insatsentill maximalt 9/23.NCCinnehållet uppskattas 50 ärsvenska attkan det avuppger

uppförandetallmänt kanetablering i Polen Rentföretagetsbetydelseförstrategisk av en
därmednäringsliv ochSverigeoch svenskteffekter förgood-willskola bedömas stora

ersättningbereddasigsysselsättning.NCCochsvensk att utanindirekt på export varauppger
har ingad.v kommunen,polskaprojektledningen. Denvissadelarbidra med parten sav

bidrakanlokala kostnader Däremotfinansieringutfästelserlämnamöjligheter manatt avom
genomförasinsatsenskakunnaförutsättning för armarkarbeten Enmeddesignarbete attetc.

kostnadenförhand okända,dentotala ochfinansierakommitténsåledes attaccepteraratt
skolanför uppföraatt

följertill insatssig positivaförslaget ställerframlagdatillstyrka detSida kan somenmen
genomförbarhetsstudieutvecklingssamarbeteförtraditionella metoder

konkurrensupphandling.

återuppbyggnadavseendeinsatsbedömningenkommitténSammanfattningsvis gör att en
åtagandeinnebardettaskulle finansierasskolinsatsenfinansierasbör Om ettskola inteav

effekter för svenskbegränsadeskulle insatsenVidarefastställt beloppförhandett
akuta problemetsnabblösning dethellerinnebär inteNybyggnationsysselsättning en

eventuellagood-will effekter kandeintekriterierna kanfrån uppvägasDessa somavsteg av
näringslivsvensktochuppståför Sverige

LuzsânadçttstxffeutlLtaiásflforâlsmuáav

Universitetsbibliotek, skolorbyggnaderoffentligaantal teatertorkninginsatsen ettavavser
Skadeservicesvenska SPKedzierzyn-Kozle. Denisjukhus parteni Wroclawetc ettsamt

påbörjats iTorkarbeten har redantorkning.utrustning förtillhandahållerocharbetetutför
Wroclaw

de skadorkan mycketteknisk utrustningtorkning triedexpertmässig rätt somGenom av
måsteuniversitetsbiblioteketdelvis väggarhelt eller låtgärdas texorsakadeöversvamningen

fuktigmöglar iböckeroch värdefullagamlabevaratorkas förgolvoch enannarsatt som
fåttgivetvisoch harunderSversvämningen3.5understod vattenSjukhuset meternriljö

sjukhus.fungeraför kunnamåstetorkasByggnadenskador.omfattande att som

sighuvudsakligenlitet företagVikingsstad ägnariSkadeserviceSP ar ett som
medetableratsamarbeteharmogelskador Företagetoch ettrörandefukt-lörsäkringsarenden



bedöms innehaochgoda referenserSkadeserviceharbransch.SPiföretagpolskt samma
insatsen.genomföraochkom attaetens resurserl n.

tillhandahåller torkarpersonalmedsvenskplatstorkninggenomför samtSkadeserviceQl
uppgå miljoner SEKtillbyggnader 2allatotalt förberäknastjänsterför dessaKostnaden

torkningsig ihar redanSkadeservicesjukhuset.SP engageratcirka hälñen avavservarav
frångåvobidragYtterligareåteruppbyggnaden.bidragit tilldettaochbyggnader sätt
den polskabetalasunderentreprenörerför polskaKostnaderorealistiskt.förefaller avloietaget

parten

begärts.liån Sida harttrande

kriterierna föruppfyllerinsatsenbedömningenkommittén attSammanfattningsvis gör
Kostnad forSkadeservicc.tillhandahålls SPtjänstervadfinansierasborstodoch avsomavser

kronormiljonertilluppskattas 2innehåll i insatsentIlSl\l

êvlülêâlsljlâfÖLJLQDGIBllODÅLLME/ágleveransi

BanvallarSversvämningarna.följdskadoromfattandetätthariärnvägsnätelpolskaHet av
strömmandeskadatsharoch broar vatten.bankarundermineratsellerbortskolitshar av

med lägrevissasträckorkraltigt nedsattsfunktionjärnvägensinnebarskadorna att
innanhaderedanEntreprenadABRosenqvistsföljd.transportkajiacitetsom

statligtPRKil Den ägtpolske ärmedden ettkontakterinletteisxáiiiiningarna parten senareox statsjäinvägen.polskaunderverksamhetbedriver sinentreprenadtiâretagsom

reparationformultifimktionsmaskittertvå komfattar leveransinsatsen avtoreslagnaDen sav
personalpolskutbildningskador ijarnvátgsnatetsamt av

roll ipolskajärnvägsnätetstill detMed hänsynskador.åtgärderdirektainnebarlnsatsen av
återställaigång försnabbtkommerreparationerangeläget attdetinfrastrukturPolens är att

tiden förhalverakunnaberäknaslörslagna insatsenfunktion. Denagcns|2um optimalnärvarande.för Entillämpasarbetsmetodermed deiämfortiepatationsarbetena som
användassamtidigttvå maskinerkanförutsättermaskinsystetnettmvzmtlninyg attav

projektbeskrivningeninsatsensigkonsulten attanlitadeSida yttrat anserDen omsomav debedömshaMaskinsystemetliamkomlighet.med bramaskinsystemllexibelttyder ett
underhåll Utöversmåskaligtochreparationsinsatset ettlokalakrävs föregenskapersom lärteknikbeprövadi grundeniresulterainsatsenförväntasskadoratgärdande attsnabbt enav

etablerasLmderhållssystemrationellttillämpning och ettatten ny

relativtmeddetta harår. Parallelltentreprenadverksamheti l0 settbedrivitharRosenqvist
produkter ochtleraförinneharproduktutveckling. Företagetgjorts i patentinvesteringarstora

50-tal anställdaochharutrustning Företagetdenna ettsvenskaleverantörenda typ avar av
marknad ochetableringförbetydelsestrategiskfråga bedömsi en nyinsatsen vara av

manårsmedföracirka 4,5beräknasexpansion. lnsatsenframtidaföretagetsdärmedför
Sverige.isysselsättning

medsvensktalltkronor,miljoneruppgår till 8,3for insatsen ursprung.lotalkostnad
maskinenhet Dettaslipersbytareaggregatkostnadlevererakommer ettRosenqvist perutanatt

lokallinansiering.starPRKil forkronor.totalt 304 J00bidraginneharett om



finansiering.tillstyrkerSida

förkriteriernauppfyllerinsatsenbedömningen attkommitténSammanfattningsvis gör
svenskaför denKostnadenRosenqistsfrånleveranservadbörfinansieringochstöd avser kostnadlevererakommerRosenqvists utanattkronor.miljonertill 8.3uppskattasdelen

kronor000för 364komponenter

n;l_alçláedzjserzysjukhulUtt1§l_1l2 ng

deninformationerhållitarbetesitt attskede avhar iKommittén sentett av
Kedzierzyn-Kozlei utöversjukhusettillinsatsenprioriteradeÅteruppbyggnadsministeriet

sjukhusetfrånerhållitsunderlagutrustning Detskadadersättning somtorkning även avavser
knapphändigtmycketär

ochöversvämningenvidskador attliditsjukhusettvivelallt storaställtdock attlet utomär
lång tid harunderstodunderDå sjukhuset vattenbefolkningen.lidande förorsakatdessa stort

utsträckning förstörts.isjukhussängarinredning storochutrustningmedicinsk även som
uppkommitskadoråtgärdadetvekan tillbidrarsjukhusutrustning att somutanFinansieringav

översvämningen.vid

sjukhuset itillutrustningbidrag tillbedömningenkommittén attSammanfattningsvis gör
anspråkiintebeslutadeinsatserövrigabelopp tarmeddetlämnasKedzierzyn-Kozle bör som

definierauppdragiSidabor attmiljoner kronor avsatts. en50inom den somomram
kostnadseffektiv insats.

lilliidaErsättning517.

regeringsbeslutefterinsatsernaadministreraföreslåsSidakommittédirektivenmedenlighetl
för dettaersättningtill SidaeventuelltillställningharRegeringenfinansiering. att taom

uppdrag

regeringsbesluttillFörslag6.

förinombeslutfattarregeringenkommittén attförordarovanstående att ramenstodMed av fram tillinsatsernaberedatill Sidauppdrarinsatserföljande attfinansiera samtmedelavsatta
utbetalningsplanochfastställdmedi enlighetutbetalningarverkställamellankontrakt parter,

genomförande:redovisa insatsernasochtiäljaupp

WroclawiEl-distributionsbolagettillfrån ABBLeveranser- konkurrensupphandlas.skaWroclaw.VA-verket i insatsentillLeveranser- Kedzierzyn-Kozlesjukhus iWroclawioffentliga lokaler samtTorkning av- Skadeservice.utföras SPatt av
frånLeveranserjärnvägsnatet.återställandeutbildning förochMaskiner av- EntreprenadAB.Rosenqvist

Kedzierzyn-Kozle.isjukhusetUtrustning till-
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Kommittédirektiv

Näringslivsinsatser for Polen Dir

1997:99

Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 1997.

Sammanfattning uppdragetav

En kommitté tillkallas med uppgift efter samråd medatt
svenskt näringsliv och polska myndigheter föreslå insatser med
medverkan svenska företag för bistå Polen iattav
återuppbyggnadsarbetet efter översvämningskatastrofen i juli
1997. Insatserna får sammanlagt uppgå till miljoner50 kronor
och Östersjömiljarden.finansieras medel den s.k.av ur
Uppdraget skall redovisas till regeringen den 15senast
november 1997.

Bakgrund

Polen har drabbats hårt översvämnings-av sommarens
Återuppbyggnadsbehovenkatastrof. mycket vadär gällerstora

bl.a. bostäder, och avlopp, el- ochvatten- värmeförsörjning,
kommunikationer hälsovård och infrastruktur.samt

Regeringen beslöt den 7 augusti 1997 anslå miljoner75att
kronor för kort- och långsiktiga åtgärder i Polen till följd av
översvämningama. Insatserna inriktas bl.a. ochvatten-
avloppsområdet Sida och bostadssektom Räddningsverket
och svenska kommuner.



denkronormiljoner50regeringen reserverathar urDessutom
förföretagsvenska attinsatserförOstersjömiljardens.k. av

återuppbyggnadsarbetet.Polen ibistå

sinaökatkraftigtårunderharföretagSvenska senare
landviktigtavseendenrad äri etti Polen,investeringar ensom
gjortocksåharföretagsvenskaMånganäringsliv.svensktför

översvämningskatastrofen.anledningmedi Poleninsatser av

ppdU raget

tillförslaglämnauppgiftmedtillkallas attkommittéEn
demedstödjaskunnabörprojektvilkaregeringen somom

skallFörslagennäringslivsinsatser.förharmedel avsattssom
polskaochnäringslivsvensktmedsamrådiframtas

myndigheter.

följande:beaktaskallKommittén

efteråteruppbyggnad över-tillbidraskallprojekten- polskadokumenteradeochsvämningskatastrofen motsvara
önskemål;ochbehov

ochSverigefråntillledaskall exportprojekten-
Sverige;isysselsättning

snabbt;igångskall kunna sättasprojekten-
skall skeupphandlingeventuellprojekturval och- medlenattgaranteraroch sättgrunderaffärsmässiga ett som

möjligamedochkonkurrensneutralt störstaeffektivt,används
näringslivet;medverkan från

svenskamellanrelationerbeståendefrämjabörprojekten-
myndigheter;ochföretagpolskaochföretag

handelspolitik,avseendeöverenskommelserinternationella-
iakttas;skallstatsstödochexportkrediter

polskatillgåvobiståndskallförslagkommitténs avse-
villkor.vidhängandemedmottagare



Beredningen och framtagandet projekt bör ske eñerav
samråd med Sida. Kommittén får också uppdra Sida heltatt
eller delvis bereda ärenden åt kommittén.

Redovisning uppdragetav

Kommitténs uppdrag skall redovisas till regeringen senast
den l5 november 1997.

På grundval kommitténs förslag regeringen bl.a.av attavser
fatta beslut Sida i uppdragatt vidta erforderligaom ge att
åtgärder och övervaka projektens genomförande.

Närings- och handelsdepartementet





Kommittén för näringslivsinsatsertill Polen
I997-I0-0 l

FÖR FINANSIERING AV INSATSERRIKTLINJER

Bakgmnd

föreslåtillkalla kommitté vilken ska insatsermedbeslutade augustiRegeringen 2l att en
bistå åtemppbyggnadsarbetetPolen i eftermedverkan svenskaför företag för attav

fårijuli sammanlagtuppgåtill miljoneroversvämniiigskatastroferi insatserna 501997.
kronor.

LitgångspynkteijAllinâgigia

bidra normalisering efterkomma ifråga för finansiering ska till deinsatser kanDe snarsom en
åtgärdarsåledes insatser direkta effekternaskador uppstod. Inriktningen deär som avsom

kan skesnabbt.översvämningarnaoch där genomförandet

gåvomedelutväxling från föreliggande facilitetFinansieringslösningareftersträvasdär av
frånuppnås kombination med insatser svenskoch polsk Svenskaföretag förväntasi part

ersättningoch polsk förväntas i normalfalletmed vissa insatskomponenterbidra utan part
kostnader.finansiera alla lokala

lfrioriterilLgav

återuppbyggnadsarbeteti inkommit frånBekräftelse projekten prioriterade skahaäratt
ÅUM.Återuppbygguadslninisteriet

tsatmmbstratl011,n§t

utgår gåva finansiering kontrakt och polskStöd i form för mellan svensk Stödett part,av av
utgå såväl tjänster.kan för leverans utrustningav som

till investeringar i risk-kapitalsärskilda lall bör kunna stöd överföringl övervägas samt av
medel för upphandling svenska och tjänster förhand identifierat projektettutanvarorav
ramavtal.

anknytningSmask

svenska erhålla försäkranbör normalt endastomfatta och tjänster.Finansieringen För attvaror
uppnåutväxling den svenskafinansieringen,projektensprioritering samt avom

normalfallet finansieras den polska Finansiering polskakostnader ibör lokala parten.av av
finansieringi särskilda fall motiveras medde indirekta effekteroch tjänster kan ettavvaror

svensksysselsättningoch till följd good-will vinster.förprojekt kan export storaav



ñjgaüpgjigerKonkurrenskrra

bedéämningprojektet.prioriteradei det görsidentifieratsredan avsvensktalldel part
prisnivån beredningeni

erhållaspriserkonkuirenskrañigzilörsakrankanidentifierats.intesvensktallde omI part
svenskaleverantörer.från fleraanbudgenom

Ärensiggårlg

ÅUMtrånerhållsprioritetluekräñelse- beredningfortsattbeslutlättarKommittén om- bilagaprojektbeskrivning semedinkommetombedsparterna- till projektstödprincipbesluträttaregeringentörordabeslutar attKommittén om- uppdrar Sidaprojekttillstöd attprincipbeslut samt evfattarregeringen omw utbetalningbeslutakontraktgranskakontrakt,utformningvidmedverka omav
genomféärande.projektensövervakaoch



Kommittén lör näringslivsinsatsertill Polen
l997-l0-Ol

Projektbeskrivning

beredning beslut finansiering insatserled i ska inkomma medSomett parternaav om av
områden.projektbeskrivning vilken bör omfatta nedanangivna

problembeskrivning, vilka problem förväntas projektet lösa-

vilka de förväntaderesultaten projektetär av-

aktiviteter och inputs projektets komponentervad mjuk- och hårdvara.avser-
Aktiviteter och inputs skarelaterastill de förväntaderesultaten

den polska Företagsform, organisation,kompetensetc.parten-

tidigare samarbetemellan parter-

budgeteradeprojektkostnaderuppdelade komponenteroch ursprung-
polsknsvenskt, tredje land

finansieringsplan, tänkta finansieringskällor. frånOBS bidrag den svenskaange-
parten/företaget
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