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Förord

Förvaltningspolitiska kommissionen har uppgifti analyseraatt
nuvarande former för organisation och styrning statligom av

förvaltning och verksamhet ändamålsenliga och lämnaär syn-
punkter hur det långsiktiga arbetet med strukturförändringar
i förvaltningen bör bedrivas. Dir: 1995:93

led i arbetet har kommissionenSom lämnat uppdragett ut att
utarbeta underlag för ställningstaganden i antal delfrågor.ett

Uppdragen redovisas i i vissa fall publicerasrapporter som se-
innan kommissionens betänkande lämnas i månadsskiftetparat

/ april. Avsikten härmed tillfälle till debattär attmars ge som
kan till ledningtjäna för kommissionens arbete.

denna analyseras organisatoriskaI och politiska föränd-rapport
förvaltningsområdenringar under efterkrigstiden. För-sex

fattarna har valts för kunna inifrånperspektivut att ettge
historien, och de har alla gedigen erfarenhet arbete inom detav
område de beskriver.

inle-Richard sekreterare kommissionen,Murray, i står för ett
dande kapitel där några övergripande iakttagelser sammanfattas.
Författarna själva för innehållet i sina avsnitt.ansvarar

Stockholm i januari 1997

Siten Wickbom
Ordförande i kommissionen
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Inledning

fråniakttagelserNågra
förvaltningsomrâdensex

författare ellerkommissionenFörvaltningspolitiska gav sex
sittförstahandskännedommedförfattare varomgrupper av

monografisinuppdrag skrivaförvaltningsområde i överatt var
området.styrning inomorganisation ochutvecklingen av

flerabarafokusPolitiken står inte i tjänarutan som en av
förvaltningen inomstatligatill hur dentänkbara förklaringar

ochorganisationstår däremotfokus justområdet utformats. I
varitmonografierna harsyfte medKommissionensstyrning. att

organisatoriskaskilda drag i denochbelysasöka gemensamma
bevekel-ochprinciper bakomförståför bättreutvecklingen att

sådanutformning.nuvarande Enförvaltningenssegrunder till
förvalt-generellföreslåvillnödvändigförståelse är enmanom

för framtiden.ningspolitik
berättelser.olika Gemensamtblivit ganskaResultatet har sex

tillba-ibland med någratillbaka tillsträcker sig 1945deär att -
förfat-ocksålängre. Gemensamtkablickar ärännu attsom

alltför striktapersonligt,möjlighet skrivagivits utanatttarna
rik källamonografiernaTillsammanskrav belägg. utgör en

statsförvaltningensrörandeiakttagelserdet gällernärösaatt ur
någraInledningsvis skall härefterkrigstiden.utveckling under
i definns hämtafram.iakttagelser lyftassådana Det att sexmer

med andrajämförasiakttagelserna börmonografierna och
förvaltningsutvecklingen.Översikter av

inledningockså dennaskäl betonafinns ärDet attatt per-
"aptitretare"skallhållen ochsonligt än somsom ensnarare ses

skall den stimuleraFörhoppningsvisvetenskaplig analys.en
därvidochmonografiernavidare i desöka sigläsaren attatt sex

erfaren-gjorda iakttagelsernainledningsvisdepröva mot egna
heter.

lade grundenReformbehoven

reformbehovuppdämdavittnarmonografiernaFlera attomav
dekrävde organisation. Avefter kriget ochvällde fram sexen

bostadspolitiken,främstförvaltningsområdena gäller detta ar-
utbildningen.och den högrebetarskyddet, räddningstjänsten
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reformpolitiken delsindirektLantmäteriet berördes genomav
bostadsbyggandet,medfastigheter i sambandbehovet bildaatt

rationalisering.jordbruketsmedverka idels behovet attgenom
fram50-talet,U-landshjälpen, den hette växte enursom

inspireradländer,tendens bistå fattigainternationell att av
efter kriget.Marshall-hjälpen

harBlomqvistAngsmark och GöranHåkan Westling, Göran
viktigare utredningarsammanställningintressantgjort överen

frånhögskoleområdetuniversitets- och 1852och beslut
önskvärd tydlig-med allkalendarium visarfram till i dag. Detta

efterdrogs igångfrenesi reformverksamhetenhet med vilken
från tidenglesa förteckningen 1852-andra världskriget. Den

Även med denna reservationluckor.har måhända några1945
efter denmånadbedövande. Redan i juniintrycket 1945är en-
Underuniversitetsutredning.tillsättstyska kapitulationen en-

snab-i alltdecennierna kommer utredningarnaföljandede en
takt.bare

organisation för byggahurHolm berättarLennart attenom
organisationTill slut dennasuccessivt skapades.bostäder tog

bostadsproduktionen. Lån-alla olika delprocesser ihand om
särskilditill bostadsbyggandet stod Engivningen centrum.

förmedla detillskapades förBostadsstyrelsenmyndighet att- -
ändå barastatliga lånenstatliga lånen. deförmånliga Men envar
överlägg-Därför krävdes detfinansieringen.del den totalaav

Kreditregle-bankerna.med andra kreditgivare, främstningar
innehav bo-bankernasutnyttjades för prioriteraringen att av
i själva byggan-engagerade sig ocksåstadsobligationer. Staten

dåvarandedensåväl Bostadsstyrelsendet, dels att somgenom
byggnadstekniskaintresserade sig för denByggnadsstyrelsen

området till bygg-förmedlade kunskaputvecklingen och
byggföretag,bestod många småbranschen, 50-talet avsom

forskningsrådsärskiltbildade bådedels staten ettattgenom
och delsför byggnadsfrågoroch institut att statenett genom

byggnadsindustrins basin-fond för lån tillinrättade särskilden
till stånd till-och utrustning.vesteringar i maskiner För att

inrättadesbyggnadsprojekträckligt och rationella sär-stora en
samverkanuppgift befordraskild statlig delegation med att

mellan byggherrar.
flaskhalsar.upptäcktes andrabyggandet började fartNär ta

Byggandet förutsattesådan den fysiska planeringen.En var
Följaktligen reformeradesstadsplaner och byggnadsplaner.

flera Kulmen tillskapandetplanväsendet i sär-steg. av envar
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skild myndighet för den fysiska planeringen, Planverket, som
tillkom två år efter lanseringen för byggaprogrammet attav en
miljon bostäder i Sverige tio år. Planeringen krävde i sin tur
fastighetsbildning, i utsträckning hade sköttsstorsom av en
privat kår lantmätare ända till år förstatligades1948. Dessaav
detta år och gick i Lantmäteristyrelsen.upp

flaskhalsEn byggarbetskraften. Samverkan mellanannan var
kommunerna och den lokala byggarbets-staten, parterna

marknaden organiserades i länsbostadsnämnderna. Arbets-
marknadspolitjken drogs också i bostadspolitiken. Igångsätt-
ningen bostadsbyggen och byggande styrdes med hän-annatav

till den lokala byggarbetsmarknaden och för prioriteraattsyn
bostadsbyggandet.

huvudansvarKommunerna för genomförandetettgavs av
den ambitiösa bostadspolitiken. Antalet kommuner i börjanvar

50-talet och2500 många små. Därför det osäkertav var var om
de alla gånger kunde axla det krävde bådestora ansvaret, som
finansiella och kompetens. Kommunsammanläggning-resurser

under ochS0-, 70-talen skall i detta60- ljus. På markarna ses
ägdes kommuner gick planering och fastighetsbildningsom av

mycket snabbare. underlätta förFör kommunerna plane-att att
för bostäder och tillhörande skolorvägar,gator,ra m.m. gavs

kommunerna från förmånliga lån till markförvärv.1965 Kom-
andra instrument för kunna genomföraäven attmunerna gavs

bostadspolitiken, såsom förstärkt expropriationslagstiftning.en
historia visarDenna med all önskvärd tydlighet genomfö-att

randet bostadspolitiken kom beröra många delarattav av sam-
hället, den fick konsekvenser för kreditmarknad, fastighets-att
lagstiftning och kommunindelning. Flera statliga myndigheter
bildades.

Historien visar också politiken och organisationen föratt att
genomföra den inte uttänkt från början. framDen växtevar
successivt i takt med erfarenheter gjordes. styrandeEnatt nya
princip förefaller dock ha funnits med från början därtill kan--
ske inspirerad krigsekonomins erfarenheter. Politiken justav
detta område vittnar mycket tydligt planekonomisktettom
tänkande: alla delar bostadsbyggnadsprocessen skulle styras.av

Vad märkvärdigt hela denna organisationär är växteattsom
fram och verkade någon stark samordnande organisation.utan
Flera olika, självständiga myndigheter med olika funktioner
skulle samverka, alltifrån institut förStatens byggnadsforskning
till Riksbanken skötte diskussionerna med bankerna. Flerasom
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departement skulle samverka: bl.a. inrikesdepartementet, som
hade huvudansvaret för bostadspolitiken, arbetsmarknadsde-

justitiedepartementet och finansdepartementet.partementet,
Stat och kommun skulle samverka. Varken inom regeringen
eller mellan departementen bildades någon särskild organisation
för samordning eller genomförande politiken. endaDeav ex-
emplen samordningsorgan delegation för byggherresam-är
verkan inrättades "mellan bostadsstyrelsen och departe-som
mentet" och de regionala länsbostadsnämnderna. bostads-Ett
departement bildades först efter det miljonprogrammetatt var
genomfört

gick samordningenHur då till tycks haMan sigpratat sam-
Självklart bör starkt socialdemokratisktettman. sammansvetsat

ledarskikt inom såväl. myndighetsledningar departement hasom
underlättat samordningen. verksförordningenI stod att
"myndighetema skola räcka varandra handen". Och det tycks

ha gjort. Att hade överordnat, starktettman gemensamt,man
prioriterat och tydligt mål miljon bostäder1 år tycks10- -
ha räckt för alla aktörer dra åt håll. Kanske kanatt att samma

bostadspolitiken lyckat exempel mål- ochettman se som
resultatstyrning innan dessa begrepp uppfunna. Analo-ens var
giema med krigsekonomin starka: då gällde det försvarsmate-är
riel: stridsvagnar, flygplan, båtar... Efter kriget gällde det bostä-
der.

En enhetlig förvaltning

efterSträvan enhetlig, statlig förvaltning och enhetligen en
lagstiftning mycket stark och igen flera områden. Påvar
lagstiftningsområdet i de monografierna enhetliganämns sex
bygg- och fastighetslagar, enhetlig civilförsvarslag ochen en
enhetlig högskolelag.

universitets-Inom och högskoleområdet kom bitsträvan en
1960-talet mycket markant inriktning enhetlig-att moten

het. universitetsstatutemaDe innefattade1964 uni-utövernya
versiteten i Lund, Uppsala, Stockholm och Göteborg Ka-även
rolinska institutet, de tekniska högskolorna, Handelshögskolan i
Göteborg och Farmaceutiska institutet, dvs. all akademisk ut-
bildning Handelshögskolan i Stockholm och jordbruketsutom
högskolor. lades1969 studieorganisation fast med fastaen ny
studiegångar linjer. Och den1977 högskolerefor-togs stora

likställde all eftergymnasial utbildning och inrättademen som
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den högrelikforrnighet inomefterantagning.centra Strävan
länder, däri-andrai mångadenna tidfanns vidutbildningen

bland USA.
börjanNIB iföregångareoch dessSkapandet SIDA avav

biståndsverk-olikaantalmycket1960-talet innebar stortatt ett
i endalades intvåmyndigheter iolikainomsamheter steg en

Upphovet omfattandeu-landshjälpentillorganisation. ettvar
också andrakyrkorfrämstideellt Det menvarengagemang.

konsumentkooperationen,såsomorganisationerideella som
skapandethjälpverksamhet.ochinsamlingarbedrev stat-enav

tidigarevadsamtidigtinnebarCentralorganisation att som
med denSyftetverksamheterideellavarit över staten.togs av

admi-rationellskapacentralorganisationenstatliga att envar
verksamhet.splittrad Näralltförsamordnaochnistration att en

statligamed70-talen,ochundersedan 60-verksamheten me-
samordnat.skedettakundemycket kraftigt,expanderadedel,

centralmyn-skapades 1948Arbetarskyddsstyrelsen som en
ocharbetarskyddetdå kallades utöva-vaddighet för somsom

Även vissefteryrkesinspektioner.antaldes enseparataettav
den all-tidpunkt förutomdennavidsammanläggning fanns

kommunala tillsynen,och denyrkesinspektionenmänna som
specialinspektioner. Nästanågrayrkesinspektionen,underlydde

all-inordnades i denspecialinspektionerdå1973 tretogssteg
då den1987viktigtyrkesinspektionen. Ettmänna steg togs

hadeAndraförstatligades. vågenkommunala tillsynen steg
tillarbetsmiljölagentillämpningenvarit vidgaockså attatt av

successivtochoffentliganställda 1963omfatta även att ge
fickyrkesinspektionen; 1985rollstarkarestyrelsen gentemoten

yrkesinspektioner-medel mellanfördelamöjlighetstyrelsen att
erhålla och inspek-styrelsenförenda anslagettattgenomna

styrelsenviktenbetonade regeringenochtionerna 1992 attav
yrkesinspektionen. Detchefsmyndighet förfungeraskulle som

andrafrånhela tidenalltså tagitdetintressantår attatt notera
organisation försammanhållenidag skapavärldskriget till att en

ingaKallbergVarför Ingemararbetarskyddet. Darom svar,ger
fråni intressespekuleraundgåintekan ettatt ar-manmen

inflytande.lokaltstarktbehållabetsmarknadens ettparter att
dröj-kommunala tillsynen,denlångvarig kritikdet,Att trots av

vaktslåendettillskrivasfårkanskeförstatligadesinnan dennade
denIdag,självstyrelsen. justkommunaladen samman-somom

organisa-skönjakanskapats,organisationenhållna en nyman
skallsektorvarjeinnebärsektorsansvar. Dentionsprincip: taatt
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för arbetsmiljön. tillämpning den organisa-Enansvar nyaav
tionsprincipen tillsynen vägtrafikens arbetsmiljöär överatt
bröts och överfördes till Vägverket år Sektor-1986.ut
sansvarsprincipen tillämpas ifråga andra miljöfrågor,om som
hanteras sektor för dessa, medanvarjeattgenom ansvarge
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och andra miljömyn-
digheter har samordnande utvecklingEn system-ett ansvar. av

rikt-tillsynen ifråga arbetarskyddet kan leda vidare i dennaom
ning.

"förstatligades" lantrnätarna. Med undantag för1948 en cen-
tral administration lantmätarna tidigare inte fast anställda.var

arbetade uppdrag och villkorDe staten statenav som
fastställde, avlönades med intjä-däribland lantmäteritaxan. De

"Distriktslantmätarennade taxeinkomster. arbetade i princip
anställdaföretagare med ekonomiskt för deegen ansvarsom

distriktet", förvid skriver Norberg. modell,Sture Denna som
nutida betraktare förefaller mycket modern, mycketen var

fleragammal och gick tillbaka med s.k. sportler. Avsystemet
höjde lant-skäl fungerade det inte, främst inteatt statenp.g.a.

kritik bristande kapaci-mäteritaxan. Långvarig lantmäterietsav
behoven vad gällde jordbrukets rationaliseringtet att motsvara

ledde till krav sammanhållen statlig organisation. Det varen
detta genomfördes ambitionerna skapa1948. Men trots attsom

slagkraftig och sammanhållen organisation för lantmäterieten
innefattades mämingsväsende bara delvis.kommunernas

slog vakt skötade kommunerna sinFrämst större rätt attom
mellanfastighetsbildningen inom sitt område. dragkampDenna

Lantmäteriverket och kommunerna har sedan böljat fram och
tillbaka nå något avgörande. beslutetDetutan att senaste
1996 lämnar de kommuner så önskar och uppfyllersom som
vissa villkor frihet inrätta kommunala lantmäterimyndighe-att

kommunala självstyrelsen har påverkat organisations-Denter.
utvecklingen detta område.även

Politik förvaltningoch

Bostadspoliüken förvalt-vittnar politikens starkaom grepp om
ningen. Initiativen till den organisatoriska uppbyggnaden kom i

strid från riksdag och också den bildregering. Detström ären
får från de andra politikområdena. Erfarenheterna frånman

andra världskriget lägger till politiska besluten förgrunden de
civilförsvarets militärstrategiskauppbyggnad. takt med denI att
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situationen förändras fattas, inom för försvarsutredning-ramen
politiska beslut förändrad organisation.arna, om en

Utvecklingsbiståndet, u-hjälpen heter, harsom numera ge-
nomgått organisatoriska faser, helt och hållet poli-årtre som
tiskt styrda. Från början biståndet enhetlig organisation,gavs en
därefter splittrades det fem olika organisationer för attupp
slutligen åter föras i organisation.samman en

Organisationsförändringarna kan uttryck för stats-ses som
makternas ambition verksamheten. denNäratt styra samman-
hållna biståndsorganisationen hadeSIDA vuxit till mycketen
omfattande verksamhet fann statsmakterna det i politiskstor-
enighet nödvändigt dela organisationen i fem mindreatt upp-
för kunna verksamheten.att styra

Utbrytningen Arbetsmiljöinstitutet intressantär ett annatav
exempel politiskt ingripande i förvaltningen. Diskussio-ett

ledde fram till utbrytningen, hade dömaattnerna, som av-
KällbergsIngemar beskrivning förts departementet medav-

personal Arbetarskyddsstyrelsen verksledningensutan vet-
skap. Något sådant otänkbart idag med det storavore ansvar
och de befogenheter lagda Verkschef.ärsom en

organisatoriska förändringarnaDe inom lantmäteriet harstora
också varit politiskt dirigerade. NorbergMen Sture berättar
också Lantrnäteristyrelsen under långa perioder lämna-attom
des reda sina problem själv. Under 1950-talet ställdesatt upp
den nybildade Lantmäteristyrelsen, införnämnts,som ovan

uppgifter. Balanserna och myndigheten äskade fleraväxtestora
tjänster. avsaknadI utvecklade Lantmäteristyrelsengensvar
sin organisation för fungera flexibelt. dåtida för-Föratt mer
hållanden detta unikt. Myndigheter väntadenärmastvar nor-
malt riksdag och regering skulle låta utreda förhållandenaatt
och därefter fatta beslut innan förändringar i organisationen
kunde vidtas. Lantmäteristyrelsen tidigt med axla vadute attvar

idag myndighets självklarasom anses vara en ansvar.
våraInget exempel dock tydligare bild politikensav ger en av

starkt styrande inverkan förvaltningens organisation hög-än
skoleväsendet. Dels det uppenbart det politikernaär äratt som
bestämt hur universitet och högskolor skall organiseras ofta i-
skarp konflikt med professorerna. Därtill har universitet och
högskolor organiserats sådant den politiskasättett att styr-
ningen skall underlättas. Dels sambandet mellan utbildnings-är
politiken och organisationsförändringarna uppenbart.
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Det nämnda planekonomiska tänkandet gjorde sig gäl-ovan
lande inom högskolan inrättandet s.k. fasta studie-genom av
gångar Liksom1969. i så många andra länder eftersträvade man

såväl ideologiska rättviseskäl önskan tillvarataav attsom av en
begåvningsreserven vidga tillträdet till högre utbildning ochatt

jämställa olika eftergymnasiala utbildningar. 1977 genomför-att
de borgerlig regering vad socialdemokratisk regering för-en en
berett: sammanhållen högskola.en

Från och framåt1964 gjordes organisatoriska reformer ägna-
de politiken makt vad tidigare varitöver sektoratt ge som en

"stått under Kungl. Majzts beskydd". Universiteten harsom
från den tiden genomgått revolutionerande förändring: frånen

ha varit självstyrande vad gäller utseende dekaner, kon-att av
sistorium och rektor till likställda med andra statligaatt vara
myndigheter, vilket innebär regeringen styrelse ochatt utser
rektor. Genom inrättandet institutionsstyrelser med stude-av
randerepresentaüon, linjenämnder, utbildningssektorer, regi-
onstyrelser med för olika allmänintressen ochrepresentanter en
överordnad central myndighet, Universitetskanslersärnbetet
UKÄ, den traditionella organisationen i institutioner,sattes
fakulteter och universitet eller mindre spel under tid.mer ur en
Syftet universiteten samhällstillvända.göraattvar mer

kanMan detta lyckadessäga förväntan, inteöveratt om nu
universitets och högskolors intensiva samverkan med samhället
idag externfinansierad forskning, uppdragsutbildning, kon--
sultbolag, utvecklingsbolag tillsammans med kommuner och
företag bara ska frukten allmänm.m. ses som av en sam--
hällsutveckling. Under slutet 80-talet och början 90-taletav av
avvecklades 70-talets organisatoriska påbyggnad i akt och me-
ning den akademiskavärna friheten. Idag finns detatt om pa-
radoxalt strömningar samhällstillvändhetennog attsom menar
gått får långt och vill använda den statliga styrningen försom

universitets och högskolorsVärna kärnuppgifter:att grund-om
läggande högre utbildning och grundforskning.

Styra och mindrestyramer

Under parollen "styra och mindre" framlade Verks-styramer
ledningskommittén sina förslag till förvaltningspolitik år

Med1985. detta avsåg dels politikerna skulle verk-attman styra
samheten ifråga mål och inriktning och mindre ifrågamer om

själva genomförandet. Som framgått hadeom strävanovan att
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hadebygga på.tradition Detlångredan då attstyra enmer
fleraförvaltningsutvecklingenivarit ledstjärnoma om-en av

hadegenomförandet mindreocksåråden. Men strävan att styra
tid.under längreverkat en

med hög-sambandfick redan ioch högskolorUniversitet
flertalettillsätta tjänsterochinrättaskolereformen 1977 rätt att

institutionsindelning.själva bestämmaprofessurer och attutom
bestämt detta.hade regeringenTidigare

Ändautveckling långsammare.dennaområden gickPå andra
och dess in-ställning till tjänstriksdagen varjetill 1980 tog ny
med undantagfickVerketArbetarskyddsstyrelsen.riktning -

fortfarande i slutetarvodestjänsterochvissaför tjänsterextra -
regeringendemtjänster80-talet inte inrätta utöver somnyaav

inrättat.
70-taletmedförde i börjanprogrambudgeteringens.k.Den av

kraftigt.minskadeanslagsposteroch antaletantalet anslagatt
budgetåretmedtill ochstyrde anslagenu-landsbiståndetInom

riksdagenDärefter har1970/ biståndsprojekten.enskildade71
förfrihetmedmottagarländer,för helabeslutat storramarom

projekt.och utformaväljainnehållet, dvs.påverkaSIDA attatt
fun-bildades hadeSidasammanslagnadet1995 när mannya

priorite-tydligaverksamheten. Genomandranit vägar att styra
utarbetade inomländerstrategier, UD,ochringar samt om-en

sig kunnatyckerresultatenfattande uppföljning numanav
dock åt-Fortfarande skaverksamheten.omfattandedenstyra

prövning,underställas regeringensSida-beslutskilliga t.ex.
kr.överstiger miljoner Att35beslut insatsersamtliga somom

avvecklingvittnar ocksåändrat karaktärstyrningen av u-
bildandet detefteravdelningen KortUD sam-nyaavom.

samband medavdelning iavvecklades dennamanslagna Sida en
i prakti-hade sedanAvdelningen 1970omorganisation UD.av

nedändaöverprövningsinstansslagsken fungerat som en
regeringensigdetaljstymingprojektnivå. Denna numeraanser

behöva.inte
hadestark tendensvidarebyggde alltsåVLK ensomen

tillVad ladeganska lång historia. VLK sätt att styra,ett nyttvar
riksdag ochTidigare haderesultatstyrningen.mål- ochden s.k.

Riks-insatserna.myndigheternaregering styraattstyrt genom
bestämdetillsatteinrättade och tjänster,dag och regering orga-

medel för löner föranslogavdelningsnivå,ända nednisation
föroch för olika slagför lokaler, försig, varexpenseravresor

kundehur liten deninvestering,sig och prövade varje än synas.



SOU 1997:7 13

prioriteringar.Visst statsmakterna samtidigt mål ochangav
de många gånger ganska allmänt hållna.Men var

arbetarskyddet i många år försökthade statsmakternaInom
förmå yrkesinspektionen prioritera de återkommande in-att

de farligaste lyckas.spektionema arbetsställena För-utan attav
uttala detta mål klart och tydligt styrde Arbe-utom att man

tarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen mycket detaljerat.
i början 90-talet, lämnat detaljstymingen ochFörst när manav

givit Arbetarskyddsstyrelsen två övergripande mål och verk-sju
samhetsmål Arbetarskyddsstyrelsens chef medsamt utrustat

befogenheter yrkesinspektionen, lyckades detta.större över
med departe-Arbetarskyddsstyrelsen hade då i samförstånd

infört helt enkelt gick följamentet ett system ut att uppsom
antalet visst antal förelägganden iinspektioner och kräva ett
förhållande till antalet inspektioner.

Även i fråga mål- och resultatstyming hade det funnitsom
bostäderföregångare. exempel har miljonEtt nämnts ovan en-

tio år, från till Universiteten fick redan från1965 1975. 1958
anslagi förhållande till det antal studieplatser de inrättade,som
den s.k. automatiken. Idag har och högskoloruniversitet en
mycket långtgående form resultatstyming: anslagen tillav
grundutbildning erhålls grundval dels antalet närvarandeav

plane-studerande, dels antalet helårsprestationer. Försvaretsav
rings- och ekonomisystem, började utvecklas i slutet 60-som av
talet också mycket tidigt med mål- och resultatstyming.utevar

myndigheterna har således förändrats iSättet att styra grun-
den under efterkrigstiden. Därmed inte alla problem ärsagt att
lösta. Räddningsverkets skribenter talar målstyming ochattom
uppföljning det civila försvarets och räddningstjänstenspassar
Verksamheter det militära försvarets. Universitets- ochsämre än
högskoleväsendets författare risker med alltför kvantitativser
styrning. Balansen mellan resultatstyming och detaljstyrning
skiftar redan idag mellan olika områden och kommer i framti-
den ocksåsäkert det, liksom balansen kommergöraatt att
skifta tiden. den mycket omfattande avregleringMenöver som
skett kan knappast tillbaka igen.tas

Vad ska ihophöra

återkommande fråga skallhar varit vilka verksamheterEn som
organiseras ihop och vilka skall organiseras för sig.som var
Olika principer har tillämpats.
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Olika verksamheter hör till eller politik-som samma program
område kan inrymmas i och i syfteorganisation atten samma
samordnas. exempel arbetsmiljöforskning inryms iEtt år som

organisation skall sköta tillsynen arbetsmiljön.samma som av
Verksamheter med likartade funktioner hör till olikasom pro-

eller politikområden kan också inrymmas i organi-gram samma
synergieffektersation, då för utvinna skalfördelar eller iattmen

produktionen. exempel arbetsmiljöforskningEtt år som sam-
organiseras med forskning rörande arbetslivet. Frågan årannan
vilken princip skall samordningen inomvåga tyngst: ettsom

eller funktioninomprogram en
Samordningen kan ske andra samorganise-sätt än genom

ring. Samordning mellan arbetsmiljöforskning och arbetsmiljö-
tillsyn, bedrivs i två organisationer, kan skötasseparatasom av

Myndighe-överordnad myndighet eller departement.etten av
kan ibland också lämnas samordna sig med varandrater att av

kraft.egen
särorganisering dvs. verksamheterna bedrivs iEn att sepa--

organisationer kan föredra eftersom organi-rata att storavara-
byråkratiska. organisationer detsationer lätt blir Inom årstora

korssubventionering.lätt dölja kostnader s.k. Detatt genom
det svårt vad verksamheterna egentligen kostar. Engör att se

fördel med sårorganisering den lilla, specialiseradeår attannan
får frihet och motivation utveckla sinorganisationen större att

kompetens.
Ytterligare fördel den lilla specialorganisationen kanår atten

samverka med många andra organisationer, vilket blir viktigt
samhällets komplexitet ökar. lilla enheten kan samti-Dennär

digt uppgift konkurrera med vissa andra enheter.i Ex-attges
empel sådana små, relativt fristående och högt specialiserade

konkurrenterenheter med mångfald samarbetspartners ochen
universitetsinstitutionen och forskningsinstitutet. Särorgani-år

seringen har tid ofta betecknats "renodling". Dettasenare
begrepp understryker specialisering och förtydligande orga-av
nisationens roll. har önskat skilja bl.a. rådgivandeMan en
roll och tillsynsroll, myndighetsutövning och service,en
konsultverksamhet och utföra regeringens uppdrag,att
kommersiell myndighetsuppgifter, beställar-verksamhet och
och producentroller. Renodlingen innebär också organisa-att

likartade funktioner.tionen bara inrymmer eller fåtaletten
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Klassificeringen kande organisationsförändringar somav
iaktta på våra myndighetsområden följer nedanståendesex
schema.

Samorganisering Samorganisering Särorganisering
funktionellt renodlingprogramsam-- - -

band samband

sammanslagning sammanslagning Uppdelning av
olika funktio- likartade funk- organisation iav av en

för och tioner för olika olika funktionerettner
samma program program

Slopande av en
rollviss och

därmed sam-
manhängande
uppgift

Etablering Etablering or-or- avav
ganisation medganisation med
enstaka funktionolika funktioner

fleraför och för ellerett ettsamma
program program

Låt hur organiseringen skett de olika politikområ-nuoss se
dena.
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bostadspolitikSamhällsplanering och

SirorganiseringSamorganiseringSemorgenisering
samband renodlingprogramsamband funktionellt ---

Före1.960
byggnads-OStatens

lânebyrå1933
OStatensegnahems-
styrelseSD-talet

kommittéostatens
nämndförsedemera

byggnadsforskning1942

oBostadsstyrelsenbildas
sammanslagningavgenom

Byggnadslånebyrån Eg-och
1947nahemsstyrelsen

7.960och70-talet:
OStatensnämndför bygg
nadsforskningdelas iupp

rådför byggnads-Statens
forskningochStatensin-

byggnadsforsk-stitut för
1960ning

bildasoPlanverket genom
Byggnadssty-tKulturbyrån utbrytningbrytsut ur ur

1967Byggnadsstyrelsenochförs relsen
Rksantiwarieämbetettill

1967

olänsarkitekterförstill
länsstyrelsen1971

.90-te/enI980-oe/I
bostads-ostatens

finansieringsbolagSPAB
bildas utbrytningurgenom

1985Bostadsstyrelsen

oBoverketbildasgenom
sammanslagningPlanver-av

Bostadsstyrelsenket och
1988

ibostadspolitik präglassamhällsplanering ochområdeDetta --
och fort-specialiserade myndigheterhög grad inrättandetav av
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skridande renodling ända fram till bildandet Boverket. Sam-av
organiseringen i huvudsak hand funktionella sambandtar om -
bostadslånegivningen förs i organisation.samman en

Två mindre "kulturbyrå"undantag Byggnadsstyrelsensår som
bryts och läggs med Riksantikvarieämbetet ochut samman
lansarkitektema förs till länsstyrelserna. Båda dessa organi-som
sationsföråndringar exempel samorganisering förår att sam-
ordna olika funktioner under kultur-ett gemensamt program -
minnesvården respektive den regionala utvecklingen. Den pro-
grammåssiga samordningen fick myndigheterna i utsträck-stor
ning sköta hand. Holm beskriver hur myndig-Lennartegen
heterna under "rekordåren" arbetade med olika arbetsgrupper,
delegationer och flexibel organisation för klara detta. Förstatt

bostadsbyggandet avtagit och samhällsplanerarambitionemanär
avklingat kom organiserad samordning till stånd in-en genom
rättandet Boverket.av

Universitet och högskolor

Semorganisering Samerganisering Sirorganisering
programsemhend funktionellt samband renedling- - -

Före7.960
oForskningsrådsorga-
nisationen1942

I960-øclr70-te/en
Ouniversitetskanslers-

UKÃämbetet, 1964

Oüniversitets- Ollegionstyrelser1977ochhöysko-
UHÃleämlietet, 1977

1980 och90-talet:
ollegionstyrelsemaläggs
ned1987

-uHÄ läggsned,istället
skapas
Kamlersimhetet1992,
Verketför högskoleservice

Överklagande-1992 och
nämndenför högskolan

oHögskolevedietbildasoch 1992
Kanslersimbe-övertar

tet1995
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Universitets- och högskoleväsendet har alltid varit starkten
decentraliserad organisation. Från tid till har statsmak-annan

sökt verksamheten har då samorganise-starkare ochterna styra
antal studieplat-centrala funktioner dimensioneringrat som av

utformning studievägar, antagning, resursfördelning,ser, av
UKÄinrättades förstärktes samordningenoch1964 1977m.m.

UHÄ.befogenheterutökade till det nyinrättade 1992genom
UHÄlades emellertid ned och myndigheter medtre separata

specialiserade funktioner förinrättades Kanslersämbetet ut--
värdering, för förantagningVerket högskoleservice ochm.m.
Överklagandenämnden.

organisationsförändring ingick i uni-Denna strävan atten ge
versitet och högskolor ökat pendeln sedanNärsvängrum.
svängde tillbaka och Högskoleverket inrättades bibehölls emel-

Överklagande-lertid både Verket för högskoleservice och
nämnden. två myndigheter således exempelDessa är en
renodling stått sig samordnats.verksamheten i övrigtnärsom
Särorganiseringen dels stödverksamhet, dels myn-avser en en
dighetsutövning dömande karaktär.av

ochRegionstyrelsema samlade under tio år all universitets-
funk-högskoleutbildning i regioner samordningsex en av en-

tion. Regionstyrelsema lades sedan särorganisering.ner en-
UHÄintressant iakttagelse lades ned utveckladesEn är näratt

den akademiska rektorskonferensen hand denför att ta om
UHÄsamordning tidigare skött exempelett gottsom -

myndigheternas förmåga hand lösa samordnings-att egen
problem.
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Arbetarskydd

Samorganisering Semorganisering Sirorganisering
-programsamhand funktionellt samband -renorlling-

Föra7.960
oArbatarskyddetor-
ganiserasi Socialstyrelsen
1913

oArbetsrådet1919
OArbetarskyrldetor-
ganiserasi Rksförsäk-
ringsenstalten1938

oArbetarskyddsstyrelsen,
ASS,inrättas,1948

7.960-øc/rmulen
oArlsetsmodicinsktinstitut
bildas sammanslag-genom
ning fleremindre,litartadeav
verksamheter1966

oArhatsmedicinskainstitu-
infogasi ASS1972tet

19m-ochgata/an
-Vägtrafirinspektionenbryts

ochförstill Vägverketut
1986

oArbatsrniljöinstitutethil-
das uthrytninggenom ur
ASS1987

osammanslegningAr-av
lietsmiliöinstitutet,Institutet
för arbetslivsforskningoch
Arlaetsmiljöfondentill Arbets-
livsinstitutet1995

Tillsynen arbetarskyddet, dvs. yrkesinspektjonerna,av av orga-
niserades först inom Kommerskollegium, sedan inom Social-
styrelsen och därefter inom Riksförsäkringsanstalten, allti syfte

olika programmässiga samband. Vikten de oli-att ta vara av
ka programmässiga sambanden växlade tiden dömaöver att av
organisationsförändringama först näringslivsutveckling, sedan-
socialpolitik och därefter rehabilitering.
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1980-taletrehabiliteringenden yrkesmässigaNär växte
Försäkringskassan,samorganiserades den inomstarktmycket

till tänkandet åråtergång 1938.vilket kan avses som en
organisation.arbetarskyddet ochbröts1948 ut egengavs en

rådgivningtillsynarbetarskyddet innehöll såvälTrots att som
verk-mindremed Arbetsrådetsammanslagningoch enen -
motive-ägde rummed arbetsüdsfrågorsyssladesamhet som -

beteckningenRiksförsåkringsanstaltenutbrytningen sär-urrar
organisering.

handlatorganisationsförändringarnaDärefter har mest om
institutarbetsmedicinsktarbetsmedicinska forskningen.den Ett

enhetermindresammanslagning någraförstbildades genom av
samband.funktionelltsamorganisering för tillvarataatt ett

forskningen i Ar-arbetsmedicinskaintegrerades denDärefter
tillvaratasamorganisering förbetarskyddsstyrelsen ettatt pro-

försärorganiseringbrötssamband, varpå dengrammässigt ut
Slutligenmyndighetsutövning.skilja forskning frånatt samor-

arbetslivsforskningochganiserades denna annan
samband.funktionellatillvarasamorganisering för att ta

innebarvilketarbetsplatser brötsvägtrafikensTillsynen ut,av
funktio-fick vika förfunktionella sambandetdet annatettatt

samband.nellt
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Utvecklingsbistånd

SirorganisoringSamorganisering Samorganisering
renedlingprogramsamband funktionellt samband- - -

Föra7.960

ocentrakommitténför
svensktbistånd1952

7.960och70te/en

OUppbyggnadandraONämndenför inter- av
bistånds- samarbets-bistånd ochnationellt 1962

Exportkreditnåmn-fomer
den,Finansdepartementet,
UDm.tl.
oNordiskaAirkainstitutet
1962

OStyrelsenför internationell
utveckling,SIDA,bildasge-

sammanläggningNIBnom av
bistånds-ochandra

oBtåndsutbildnings-verksamheter1965
Sandönämnden,sedermera

U-centrum1971
olmportkontoretför u-
Iandsproddtter1975
oBeredningensedermera
styrelsenlör u-

1975landsforskning
oütbildningsbaredningen

försedermeraBeredningen
internationelltteknisktbi-
stånd,BITS,1975
oFlyktingberedningen
1975, Bered-sedermera
ningenför humanitärtbi-
stånd

1978oswedfund
saaI oc/IHate/en

OSvvedecorpbildasgenom
sammanslagning|MPODav

del SIDA1991och av

fiiroNyaSidatillförsBITS, oExpertgruppen ut-
vecklingsfrågor1 995Swedecorp,SAREC,Sandö

Ucentrum1995
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Organisationsutvecklingen område karaktäriserasdetta attav
specialiserade och särorganiseras tillfunktioner uppstårnya en

funk-början. Efter tid sker konsolidering varvid de olikaen en
tionerna samorganiseras grundval det programmässigaav
sambandet utvecklingspolitik. skedde Centralkommit-Se när-
tén bildades bildadesbildades NIB SIDA1952, 1962,när när

och det Sida konsoliderades1965 1995.när nya
således huvuddelen bistånds-slutet periodenMot är avav

Några mindre funktionerverksamheten sarnorganiserad i Sida.
kunskapsorgani-särorganiserade, Nordiska afrikainstiutet enär

finansiering joint ventures ochsation, Swedfund Expert-av
för utvecklingsfrågor utvärdering. särorgani-Dennagruppen

sering uttryck för renodla, utvärderingen,är strävan t.ex.att
från verksamheten.

kallar, bildades inrät-vad Sten johansson "svamparna"När,
avdelningtade särskild U-avdelning 1970. DennaUD varen

specialiserade myndighe-uttryck för behovet samordna deatt
det fram myndig-Johanssons lyserGenom Sten text atttema.

särskilt duktigadetta område inte verkadeheterna attvara
kraft ofta konkurrerade inomsamordna sig utan sam-egenav

ladeskonsoliderade Sida bildatsmottagarland. det 1995Närma
denna avdelning ned.

i detta fall liksomKonsolideringen sammanfaller1995 om-
neddragningrådet planväsende och bostadspolitik med en av

verksamheten.
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Lantmäteriet

Samorganiuring Samerganisering Sirnrganisering
renedlingprogramsamhand funktionellt samband- - -

FöraI9617
oöverinseendetöverstä-
dernasmätning:-

till Lant-verksamhetförs
mäteristyrelsen1936

oFörstatligande lantmä-av
1948tama

7.960-ac/r70ta/en
ocentralnâmndenför fas-

oöverlantmätama tighetsdata,CFD1968ochfas-
tighetsregistreringplaceras oBegränsatförstatligande

länsstyrelsen1971 kommunalafastighets-av
bildningsmyndigheter
1972

OSammanIäggningav
LantmäterietochRitets
allmännakartverk1974

1.980øc/I.MM/en
oLantmäterietköperolika OBiIdande Swedsurveyav

dotterbolag tillföretaginomkarterings- ABsom
Lantmäteriet1993verksamheten

OBiIdande Svenskfas-av
tighetsvärderingAB
SVEFA uthrytninggenom

Lantmäteriet1995ur

Metria,OBiIdande upp-av
CFDintegrerasi Lantmä- dragsdivisioninomLantmä-0

teriet1 996 1996teriet

Oöverlantmätare,Fastig-
hetsregistrerings-ochFas-
tighetshildnings-
myndighetersammanföra
till Lantmäterimyndigheten

län1996per
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Lantmäteri produktionsverksamhet med betydande tek-är en
nikstöd. Därför det inte konstigt samorganiseringenär att
präglats till funktionella samband. Så har varitatt taav vara
fallet den halvprivata kåren lantmätare förstatligadesnär av

kommunernas mätningsverksamhet inordnades under1948, när
Lantmäteriet, Kartverket lades ihop med Lantmäteriet,när när

Överlant-integreradesCFD i Lantmäteriet och slutligen när
Fastighetsregistrerings- och fastighetsbildnmgsmyndig-mätare,

heter lades till Lantmäterimyndighet län.samman en per
Exemplen samorganisering för lösa samordnings-att

problem inom politikområde inte många. 1970-taletsärett
mycket starka betoning regionalpolitiken medförde över-av en

Överlantmätarnaföring till länsstyrelserna liksom länsar-av av
kitekterna. det funktionella sambandet har tagitMen 1996 över
detta programmässiga samband.

Särorganiseringen två slag. inrättas detNär CFDär ärav som
projekt, för genomföra dataregistrering alla fastig-ett att en av

hetsuppgifter. särorganiseringen uttryck för misstroVar moten
Lantmäteriet skulle landi med uppgiften Särorganise-att

ringen 1990-talet har syftat till avskilja kommersiella verk-att
samheter renodling kommersiell roll från myndig-av en en-
hetsroll.
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Räddningstjänst

SirorganisaringSamoranisoringSamorganisoring
-ronodling-programsamhand funktionellt samband-

Föra1.960
OStatansIuftskydds-
inspektion1937
oUtrymningskommsionon
1940

sammanslagningav
Luftskyddsinspektiononoch
Utrymningskommissionontill
Civilförsvarsstyralsan
1944
oFörstatligande kommu-av

civilförsvars-mmas
verksamhet1948

in-Ocivilförsvarssoktioner
Iänsstyralsamarättas

1959

7960-ocli70ta/an
hrandinspektionOStatons

1962
osammanslagningSta-av

hrandskolaochStatenstens
hrandinspoktiontill Statens
Brandnämnd1974

1.980ac/rgata/an
oKommunalisaringcivil-av
försvarsuppgiftar1982

Civil-Osammanslagningav
försvamtyrolsonochSta-

Brandnämndtill Ridd-tens
ningsvorkot1985

Organisationsförändringama med några undantag lättaär att
klassificera.

ska-såväl den militära den civila räddningstjänstenInom som
först Därefter slås dessaspecialiserade organisationer.pas

civilade militära funktion och deoavsett oavsettsamman -
samord-funktion allt i syfte stärka den programmässigaatt-

liknar i hög gradningen inom respektive Detta ut-program.
vecklingen inom biståndsförvalmingen.
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Förstatligandet det kommunala civilförsvaret alldeles efterav
kriget avsåg samla alla funktioner under hatt Civilför-att en -
svarsstyrelsen.

Inrättandet civilförsvarssektioner inom länsstyrelserna in-av
nebar andra funktioner inom länsstyrelsen såsom tillsynatt av
brandväsende, polis samordnades med civilförsvarsupp-m.m.
giften programmässig samordning olika funktioner.en av-

Bildandet Statens räddningsverk utgjorde integrationav en av
flera för sig likartade civila och militära funktioner i syftevar att

dessa samverka i räddningstjänst, denna skulleatt oavsett om
i krig eller i fred. Tankenäga till samord-att tarum var vara

ningsvinster inom respektive funktion. En motsvarande sam-
manläggning civila och militära funktioner ägde samtidigtav

andra områden. Kommunaliseringen civilförsvaretrum av
föregick denna sammanläggning och syftade också till att ut-
nyttja civila verksamheter för räddningstjänst i krig och om-
vänt.

fammaryättning

Från detta urval förvaltningsområden det onekligen utav ser
den funktionella samordningen och renodlingen do-som om

minerar den programmässiga samordningenöver häräven om
också finns exempel den organisationsför-sortenssenare
ändringar. Samorganisering för tillvara programmässigaatt ta
samband förekommer både under och 70-talen60- och under

och1980- 90-talen, exempelvis bildandet SIDA och1965av av
Sida 1995.

ändåDet påtagligt i vilken utsträckningär områdenastor or-
ganiserats flertal fristående myndigheter. andraIettgenom
länder ligger myndigheterna inom ministerier, där ministern har
direkt befälsrätt alla tjänstemän. detöver Där lätt före-är att
ställa sig hur samordningen kan till. hur skötsMen samord-
ningen i den svenska statsförvaltningen, där myndigheterna iär
hög grad självständiga fallet biståndsförvalmingenI komplice-
rades samordningen flera myndigheter periodvis lågattav un-
der olika departement. detta fallI vi: stark u-avdelningvet en

skötteUD samordningen. andra fall,I inom bostads-t.ex.
politikens område, inte betydande delänvet attmer en av
samordningen lämnades myndigheterna själva klaraatt ut.
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Samverkan med samhället

förvaltningsorganisationen inom de politikområ-1945 var sex
dena väsentligt mindre den idag. också myndig-Detän är var
heternas barakontakter med samhället. Och det har inte att

med detmed myndigheternas storlek och antalgöra utan att
idag krävs omfattande samverkan andra organisationer,meden
myndigheter, kommuner, företag, intresseorganisationer m.fl.
för fullgöra uppgiften. framgår också mycket tydligtDettaatt

de myndighetsmonografiema.av sex
ökade samverkan med samhället har sig iDen yttrat att myn-

digheterna har fått många fler roller de tidigare hade. Enän
myndighet tidigare fungerade enbart "domstol" harsom som
med tiden fått uppgiften samtidigt råd, ha viktigaatt ge pro-
duktionsuppgifter, bedriva eller stödja forskning, lämna viktig
service, konkurrera med andra myndigheter och med företag
m.m.

finner i alltmöjligen anledningen till myndigheternaHär att
högre grad tycks efter funktionella och tekniskaorganiseras
samband och efter olika renodlade roller. Dels samverkanår
med kompli-andra organisationer så mångfaldig, växlande och
cerad den sker bäst utifrån specialiserade organisationer.att
Dels det viktigt myndigheterna uppträder i tydliga rollerår att

samverkan så komplicerad och skiftande.när år pass
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Bakgrund

Krigsslutet innebar beredskapspolitiken kunde lämnas1945 att
och krafterna kunde inriktas fredlig förkovran lan-att en av
det. Krigsåren hade dämt behov förnyelse ochstoraupp av
expansion välfärd, och materiell standard. årenMenomsorgav
hade också kunnat användas "skapande förpaus" ut-som en
redningsarbete och politisk förberedelse för expansiven
fredsperiod.

Även landet förskonats från ödeläggelse deti stortom var
behov återuppbyggnad. Trettiotalets ekonomiska kris,av

lättade först slutet decenniet, och krigsårens ställe-motsom av
stånd hade lämnat byggnadsbestånd och teknisk in-ett en
frastruktur både otillräckliga och fellokaliserade. Desom var
bostadssociala initiativen under trettiotalets hälft nåddesenare
bara de allra hade inteställda. Samhällsbyggandet isämst stort

den omvandling och folkvandring industriali-än anatmer som
sering och urbanisering skulle medföra.

förgrening de befolkningspolitiska övervägandenaSom en av
Bostads-"kris i befolkningsfrågan" tillsatte regeringen 1933- -

sociala utredningen. tidiga betänkanden ledde bl.a. tillDess
offentliga insatser för barnrika familjer och till stöd för byggan-
det landsbygden. Verksamheterna administrerades denav
för ändamålet inrättade Staten: På den ladesêyggnaøirlânelyrå.

lånestödet tillockså för förvaltningen det offentligaansvaret av
bostadsbyggande infördes i syfte igång den1942 attsom
totalhavererade bostadsproduktionen. Byggnadslånebyrån ut-
vecklade kvalitetsregler för de projekt genomfördesäven som
med de offentliga lånen.

Bostadssociala utredningens huvudbetänkanden redovisades
föroch föreslog generellt kommunalt1945 1947. De ett ansvar

bostadsförsörjningen. statsbudgeten skulle medel ställas tillUr
förfogande för toppbelåningen nyproducerade bostadshus.av

finansiella riskenGenom samhället härmed denatt tog yttersta
kunde de underliggande lånen från den ordinarie kreditmarkna-
den till låg, bunden statliga tertiärlånenDeränta.garanteras

förmånliga Till lånenskulle ha och amorteringsvillkor.ränte-
skulle knytas krav tillkommande bostads-god planering av

utformning ochbebyggelse och god kvalitet i bostädernas
skulleutrustning. generella statliga toppfinansieringenDen ga-

rimlig hyresnivå denna skulle hållas under kontrollrantera en -
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skulle fördelashyresreglering. Nytillkomna bostädergenom en
bostadsförmedlingar.kommunalatill de bostadssökande genom

hade svårt klara utgifterna för rim-hushåll ändåFör att ensom
barnfamiljer: famil-bostad skulle finnas selektivt stöd tillett

jebostadsbidrag.
medbostadssociala utredningen och vissParallellt med den

revideringpersonkoppling till denna arbetade medman en av
utredning villeårs plan- och byggnadslagstifming. Denna1931

markanvänd-kommunerna stärkta befogenheter att styrage
tid. ändamåletningen och bebyggelsens tillkomst i och Förrum

kommunal och regional översikts-föreslog laginstitut förman
fastställelse kunde rättslig verkanplanering med statligsom

fastighetsbildning och expropriationsrätt.
i enlighet medRegeringen förelade riksdagen propositioner

utredningarnas förslag och de riksdagarna 1945 -48.antogs av
byggnadsstadganbyggnadslagen ochFörvaltningen den nyaav

hålla byggnadsnämnder1947 ställde krav kommunerna att
politisktarkitektonisk kompetens ochmed teknisk och ansvar.

uppdrag kunde, hittills, bäras Kunglzggalgggmzdrsgl-Statens som av
underden organisation länsarkitektkontoroch721m: som varav

uppbyggnad.
bostadspolitiken krävde betydligtFörvaltningen denav nya

förfogadebyggnadslånebyråStatens Ettöver.större änresurser
ämbetsverk bildades med byggnadslånebyrån1948nytt som

centrala verket skulle hakalkning/mitten.Kung/agg Detstomme -
regional länsbostadsnämnder, och kommu-organisation, enen

nal kontaktyta förmedlingsorgan, i allmänhet de kommunalai
drätselkontoren.

hur dessa tvåde följande avsnitten ska i drag tecknasI stora
förvaltningsgrenar förändrades under tiden från det de nya
uppgifterna beslutades till dess de sammanfördes i ett gemen-

Boverket, Därvid ska de förändringar i1988.samt upp-organ,
gifternas omfattning betingadesinnehåll och sam-som av
hällsutveckling politiska beslut de krafternaoch "exogena --
ställas de "endogena" förutsättningar hade imot som organen
direktiv, anslag och personal; det inre strategiska resursutnytt-
jandet viktig faktor inom de stela under dennaär ramar somen
period kännetecknade statliga verk.



SOU 33199727

Pengar till bostäder

och fysiska samhållsförandringenDrivkraften i byggandet den
under de första efterkrigsåren naturligtvis den kapitaltillgångvar

bostadspolitiska beslutenskapades de 1945-48.som genom
inrättades fick nyckelrollKung/egt:boxtadrsg/mlren, 1948,som en

uppbyggnadoch under tiden för lånsbostadsnämndernas --
kommuner-intensivt och samarbete med de expansivanåraett

na.
Styrelsen helt byggnadslånebyråns uppgifter ochövertog per-

för bosta-sonal. också det administrativaDen övertog ansvar
egnahemssty-der landsbygden tidigare legat statenssom

relse.
kanslibyrån, pla-Bostadsstyrelsen organiserades i fyra byråer:

neringsbyrån, tekniska byrån och lånebyrån. Till detta kom en
till hushåll.social sektion handlade de selektiva bidragensom

hur denverkets organisation uppstod tveksamhetInom om
utvecklings-sjålvpåtagna "offensiva rollen med rådgivning och
handlägg-arbete skulle förhålla sig till den i lag givna rollen av

samlat skaraning lån- och bidragsärenden. Verket hade enav
tekniker och arkitekter såg utvecklings-experter storasomav

fannsmöjligheter i verkets kontakter med byggandet. Detnära
från erfarenheter.också intresse fältet dessaatt ta vara

Byggnadsbranschen vid denna tid starkt splittrad i mångavar
små företag huvudsak lokal verksamhet. Någotoch med i ut-

före-för långsiktigt utvecklingsarbete fanns inte i dessarymme
inte heller för grundligt erfarenhetsutbyte.internt Inomtag,

bostadsstyrelsen fann rådgivning och ibland ganskaattman
långtgående kunde ad-medverkan i faktiska projekt knappast
ministreras del Redan efter år,årendeprövningen. tresom en av

bröt sådana funktioner särskild byrå förtill1951, utman en
teknisk-ekonomiska utredningar. kan inte uteslutasDet attnog

yrkesmässiga administrativ personalskiljaktigheter mellanäven
och tekniker, tekniker och arkitekter, bidrog tilloch mellan att
ledningen valde denna organisationsföråndring alla kategori--

hade starka personliga företrädare med behoverna av egna
spelplaner.

Under detta uppbyggnadsskede hade verket kontakt mednåra
regeringen och Socialdepartementet under vilket det sorterade -
bostadspolitiken de sociala reforrnområdena.ett storavar av

arbetsmarknadsmyndighetema nöd-Vidare samverkan medvar
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våndig. Bygektorn i alla dess led del i den totalaär storen
sysselsättningen med det finansiella beroendesom nu, som
skapats, kunde statsmakterna. Med de årliga riksdags-styras av
bevillningarna till låneverksamhetens totala omfattning och till
medlens kvotering regioner fick starkt centraltett sty-man
rinstrument bostadspolitiken blev sysselsattningspolitikens-
"dragspel.

Till verkets arbetsmiljö hörde givetvis också den svenska kre-
ditmarknaden förtroende för den statliga terüärlåneverk-vars
samheten måste hållas orubbad och kapacitet kunnaattvars

måsteför bottenbeläningen bostadsfastigheter följassvara av
och ibland förstärkas.

byggnadstekniska frågor hadeI verket behov samverkanav
med byggnadsstyrelsens tekniska expertis och den normering

tekniska utföranden där hade för. Underansvaretav som man
perioden förstärktes också den svenska byggnadsforskningen.
Staten; /eonzrnilléfär hade bildatsbyggnaøiforiéning Med hän-1942.
visning till den splittrade byggnadsbranschens behov av gemen-

utvecklingsarbete ombildades kommittén till Statens nämndsamt
för byggnaøiforiêning i styrelse såväl byggnadsstyrelsen1954 vars

bostadsstyrelsen representerade. Nämnden ombildadessom var
åter då dess ekonomi förstärktes punktskatt1960 genom en
byggnadsarbete. delades då också i anslagsbeviljandeDen ett
forskningsråd Stateny râdför lpggnaøijhryéning och forsk-ett- -
ningsinstitut Stateni inititutför byggnadaforxkning. örstärkningenF-

byggforskningens ekonomi och administration ledde tillav
ökad omfattning högskoleforskning och till företagsinterntav
utvecklingsarbete. avlastade därigenom byggnads- och bo-Det
stadstyrelserna från utvecklingsansvaret.

Under perioden skedde successiv uppbyggnad bostads-en av
styrelsens regionala organisation med länsbostadsnämnder.

nämndVarje bestod företrädare för länets kommuner, förav
länsstyrelse och landsting för den lokala byggarbetsmark-samt
nadens Nämndens kansli leddes länsbostadsdi-parter. av en
rektör. Nämnden hade följa och bostadsbygg-att rapportera
nadsbehovet i länet, granska och bedöma låneansökningaratt
och, så småningom, inom länets lånekvot bevilja lånatt mot
erforderliga säkerheter.
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Planera framtiden

byggnads-byggnadslag ochi årslagstiftningen 1947Den nya
förändringar lyggrzadrgl-organisatoriska Kungligastadga fick utan

huvuduppgiftByggnadsstyrelsenstillsynsmyndighet.Miten som
byggnaderoch förvaltaplanera, bygga statensatt menegnavar

och bygg-allmänna plan-tillsynen detockså ha handatt om av
ändamål stadsplane-Styrelsen hade för dettanadsväsendet. en

detaljpla-kommunalaoch yttrade sigbyrå granskade översom
kunde ocksåByrånfastställas Kungl. Majztskulle avner som .

kulturhistoriskVidare fannsutfärda råd och anvisningar. en
byggnadsminnen ochbyrå vakade över statens engagera-som

Tillsynenombyggnader kyrkor.ochdes i prövningen avny-av
parallelltbyggnadsbyråskedde inombyggnadsväsendet enav
här utfär-byggnadsverksamhet;med ledningen statens egenav

byggnadsordningar.tekniskanormalförslag till lokaladades bl.a.
uppbyggnadmellankrigsåren hade påbörjatsUnder en av

organisa-byggnadsstyrelsen.underlänsarkitektlçontor Denna
såväl inomhade uppgiftersamtliga län ochtion täckte ver-nu

verksamhet inomfastighetsförvaltandebyggande ochkets som
vidkommunerna.dess tillsyn Kommunernagentemot var

reformvilketoch små cadenna tid många 2400 genom en
gradfick i höglånsarkitekternatill 800 ochminskades1952 ca

planläggningsfrågor.konsulter ikommunernastjänstgöra som
dess läns-verket ochvidgade uppgifterlagen ladeDen nya

stimulera kommuner-gällde detFramför alltarkitektkontor. att
till antagande iföra dem vidaregeneralplaner ochframatt tana

Kungl. detfastställelse hos Majztkommunen och ute-senare-
lås-oroade sig för dei kommunernablev helt dånästan man

kunde innebära. Vidarebindande planlångsiktigtningar som en
regionplaneinstitu-detuppmanade till användning nyaavman

många små kommunernasför samordning detet mar-aven
lockakundeinfrastrukturproblem.kanvändnings- och Här man

med statsbidrag.
plan- och bygg-myndighet förByggnadsstyrelsens roll som

byggandeskild från dessökade, och blev tydligarenadsväsendet
Fråganfemtiotalet.fastighetsförvaltande uppgifter, underoch

eventuell utbrytningorganisation ochverkets myn-avenom
offentligledde tillaktualiserades ochdighetsuppgifterna att en

dockdirektiv förutsattestillsattes dessutredning 1960. I att
för planväsen-skulle det centralastyrelsen alltjämt organetvara



36 SOU 1997:7

det. Omorganisationen genomfördes och innebar för1962
myndighetsdelen planbyrå fick samlat för denatt etten ansvar
kommunala planeringens alla nivåer, och byggnadsväsendetsatt
tekniska frågor skildes från den byggande verksamheten och
lades teknisk byrå. På denna kom uppgiften utfärdaatten
riksgiltiga anvisningar dentill byggnadsstadga utfärdatssom

och1959 tagit bort de lokala byggnadsordningarna. Ge-som
de statliga byggnadsbestämmelsema fick utvecklingsarbe-nom

inom svensk byggnadsforskning snabb och effektiv vägtet en
till byggnadsbranschens allaut parter.

plan-ochInom byggnadsväsendet hade den centrala myndig-
heten inga Verkställande befogenheter remissorgan tillutan var
regeringen och överprövande domstolar. Fastställande instan-

i planfrågor länsstyrelse och Kungl. Maj:t. Byggnadssty-ser var
relsen skulle framför allt verka råd och anvisningar; des-genom

kunde fastställelse förordnings juridiska status.sa genom

Miljonprogrammet
det språngetstora-

Trots den höga takten i bostadsbyggandet under femtiotalet
ökade bostadsbristen, och trångboddheten ville inte vika.ge
Regeringen tillsatte utredningar för uppskatta det långsiktigaatt
bostadsbyggnadsbehovet och för studera byggbranschensatt
rationaliseringsmöjligheter. utredningarDessa svarade mot ett
ökande politiskt förtryck ökad bostadsproduktjon. tryck,Detta
inte minst från de väljarnas sida, ledde till riksdagens be-unga
slut 1965 under tio år framåt försöka hålla produktions-att en
nivå lägenheter100 år det s.k.000 miljonpro-om ca per -
grammet.

Finansieringsmöjligheter för denna satsning hade skapats ge-
AP-fondema säkerheter i bostadsfastigheter ansågs be-nom -

tryggande för denna skuld till arbetstagarna. vidgade bo-Det
stadsbyggnadsprogrammet sågs inte från början ett egetsom
projekt, endast förstärkning den redan förda bo-som en av
stadspolitiken. Någon särskild organisation krävde inte pro-

genomförandeDess sköttes inrikesdepartementetgrammet. av
och bostadsstyrelsen vilka ansågs väl rustade för uppgiften.

Sedan bostadsstyrelsens låne- och bidragsverksamhet helt ha-
de överförts till länsbostadsnämnderna kunde det centrala ver-
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riksdagenbeslutatshadesådanorganisation. Enfåket aven ny
1962.

ledningenförsvaradebidragsbyrånochlåne-enhetEn ny --
avseende,administrativtjuridiskt ochiverksamheterdessaav

länsbostads-besvärhandläggningen överinte minst avgenom
förändringen 1967ocksåleddesHärifrånbeslut.nämndernas av

tillsubventionernagenerelladå debostadspoliüskadet systemet
paritetslån.s.k. Enbostadsproduktionen ersattes en-annanav

vikti-verksamheternafördetvärderingsbyrånhet övertog-
driftskosmadsun-byggnadskostnadsindex ochmedarbetetga

Indexarbetetmarkvärderingsfrågor.meddersökningar samt
till SCB.överfördes senare

byrån berör-tekniskaoch denplaneringsbyrånKanslibyrån,
bi-ochlåne-konsekvensernaomfattningmindredes i avav

decentralisering.dragsverksamheternas
utvecklingsarbetet somtekniskaengagemangi detStyrelsens

förtillverka-medmonteringsbyggeriallt fick formenframför av
startades iElementfabrikeromfattande.blevstomelementde

ochtillverknings-medarbetadeochstädernade monte-stora
okända. Enkonsekvensertekniskaringssystem om-varvars

kundeske innanmåstegranskningsorgsfull accepte-systemen
frånutgickbeloppStoraoffentliga långivningen.för denras

grund-för1952redaninrättads.k.maskinlånefondstyrelsens
maskinutrusmingförochfabrikerdessafinansieringen av

kundeerfarenhetersamladesstyrelsenbyggplatsema. Hos som
rationalisering.tekniskabyggföretagensanvändas i

ställaarbetstakt komforceradeMiljonprogrammets attsnart
finansmarknad. Förarbetsmarknad ochbådekrav att styra

projekt omlångsiktigaochsammanhållnatillbostadsbyggandet
produktivitetshöjningförmedlägenheterminst 1000 utrymme

bo-ochregeringen"mellan"bildadesserietillverkninggenom
tillhade"ad hoc".delegation Densärskildstadsstyrelsen en
all-och debyggherrarnamed deförhandlauppgift störreatt

förhands-lämnaprojekt ochsådanakreditinstitutenmänna om
de årliga-inomföreträdeochplatsprojektensbesked om -

mil-sedanflyttadesverksamhet 1972,lånekvotema. Gruppens
"konsulentgrupp"verketifullföljts,jonprogrammet ensom

ochrationaliseringbyggherresamverkan,uppgift främjamed att
med läns-samverkaniutfördesArbetetupphandling.effektiv

bostadsnämnderna.
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Brådskans planering

högaDen takten i bostadsbyggandet den kommunalasatte
planeringskapaciteten Stora markförvärv måste görasprov.

för dem kunde bostadsstyrelsen från bistå1965 med mark--
förvärvslån och marken måste planläggas för bebyggelse.-
Vägar, och avlopp måste anläggas innan husbyggandetvatten
kunde sin början. traditionellaDe stadsplaneringsprocessernata

tidskrävande och inte den flexibilitet krävdes förvar gav som
upphandlingen projekt och deras anpassning till alter-storaav
nativa tekniska denI planlagstifmingen saknadessystem. nya en
mellanplan" kunde denna stadsdelsvisa utbyggnad.styrasom
Kommunerna fick själva utveckla och informellt följa
"dispositionsplaner för dessa ändamål och dem "flexiblagöra
så långt den rättsliga säkerheten kunde medge. Påfrestningarna

plansystemet föranledde regeringen tillsätta utredningatt en
för revision plan- och bygglagen 1947/från 59 åter-av samt att
igen planväsendetöverväga kunde inomom rymmas samma
förvaltning den statliga lokalförsörjningen.som

Till frågan den statliga och kommunala planeringens ställ-om
ning kom också alltmer tydliga konflikter mellan å sidanena
samhällenas och näringslivets expansion och å andra sidan
skyddet naturmiljön våg ekologisk medvetenhetav en av-

i västvärlden i börjanväxte sextiotalet. vårt landI aktua-upp av
liserades dessa konflikter intresse för omlokaliseringarav av
våra basindustrier till västkusten och i sökandet lägen förav
petroleum- och kärnkrafthantering till stora
"vattenrecipienter". Behovet kraftfull administrationav en av
naturskydd och miljövård ledde till sammanläggning tidi-en av

till Naturvårdsverk och,1967ett nyttgare organ mot-som en
svarighet till detta bebyggelsesidan, Staterzsp/anøer/êett nytt

år. Behovet samarbete mellan dessanärasamma ettav nya or-
betonades i riksdagsbehandlingen. Samtidigt startades inomgan

regeringskansliet förstudier till nationell planläggning tillen
skydd unika geografiska tillgångar havskust, älvar, sko-av som

och odlingsmark, zonering" markanvändningen eftergar en av
från Danmark.mönster

Till det planverket fördes från byggnadsstyrelsen planby-nya
rån och den tekniska byrån medan kulturbyrån "preliminärt"
fördes till riksantikvarieämbetet. Verket fick också utveck-en
lingsbyrå främsta uppgifter skulle aktiv rådgivningvars vara en
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till kommunerna i översikts- och detaljplanläggning. Konkret
såg framför sig motsvarighet till bostadsstyrelsensman en ma-
nual God bostad. Till det Verket fördes också de tjugofy-nya

lansarkitektlçontoren deras tidigare befattning med denra stat-
liga lokalförsörjningen samlades i regional organisationen ny
inom byggnadsstyrelsen.

Planverkets arbete och inre organisation präglades under de
första åren de ansträngningar miljonprogrammets pla-av som
nering och byggande innebar någon aktiv styrande roll för-

genomförande hade dock inte det verket. Iprogrammets nya
avvaktan planlagstiftning sökte via lånsarkitektor-en ny man
ganisationen och i samråd med de aktiva kommunerna finna
former för den områdesvisa styrande planläggningen jung-av
frulig mark. den tekniska byrånInom utvecklades på grunderna

byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan denav
riksgiltiga Svensk Byggnorm, Till förSBN. stöd byggmaterial-
tillverkningen infördes också riksgiltiga typgodkännanden som
utfärdades verket samarbete med bl.a. provningsan-statensav
stalt. samarbeteEtt upprätthölls också med bostadsstyrel-nära

sen.
ambitionerDe fött planverket det bostadspro-storasom -

och den samhällsplanering detta krävde kling-grammet som -
ade hastigt redan några år efter verkets tillkomst. Några dju-av

spår i denna produktion hann verket knappast Intesätta.pare
heller hann lagrevisionen med skapa planinstrument föratt nya
kommunala storexploateringar. Utredningens arbete fick starta

och identifiera problem, i hög grad knutna tillnytt nya nu
förvaltning, vård och förnyelse bebyggelse till hushåll-samtav

Ökadningen med och bebyggelsemiljönsnaturens resurser.
medborgarinsyn starkt krav borde gehör iettvar som en ny
lag. Planverket råd sådana arbetsformer i den kommu-gav om
nala planeringen. På begäran fick verket också lekman-egen en
nastyrelse 1970.

Planering Överblick och samordningsom

Under sextiotalet genomgick begreppet "planering" betydel-en
sefull förändring. politiskt kontroversiella innebördenDet av
plan färdig ritning för framtiden innebördenersattessom en av
beredskap och insikt förändringar kommer ske. Pla-att attom
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handlingsalternativmöjligahandlade studeranering attomnu
markanvändningen.bl.a. ioch gällande restriktioner

sjuttiotalet, i flerabörjanekonomiska tillväxten bröts iDen
sysselsättning.verksamheter ochförsvann Länssty-kommuner

ochförändringaruppgift blev bevaka sådanarelsemas attatt
uppstod.de svårigheterhjälpa kommunerna att somparera

huvuduppgift i läns-bemärkelse blevPlanering i denna ennya
inrättadesför de länsrådstyrelserna, så småningom som som

verksamhetTill dennalandshövdingen.befattning närmasten
ochfrån planverketskildesdrogs länsarkitektema 1971som

med naturvård-länsstyrelserna, bl.a. tillsammansinordnades i
Lantmäteriverk-de länsantikvarietjänsterna.senheterna och nya

planeringsavdel-delvis i länsstyrelsernassamhetema infogades
ställning.bibehöll delvis självständig Läns-ningar enmen

politisk styrning ochhade lokalbostadsnämnderna egensom
länsstyrelserefor-utanförekonomiskt lämnadesegetett ansvar
kommunala pla-översiktliga ochmedverkan i denDerasmen.

de stödja sigsamråd. Därvid kundefick skeneringen genom
for-med utveckladetillsammans SCBdet centrala verket som

långtidsplanering,ekonomiska KELP,för kommunernasmer
bostadsbyggandet,för planeringen KBP.och av

avspeglade sigiekonomiska återgång bl.a.Den som
för mil-definitivt"energikrisen" och1973-74 satte stoppsom

inte den endaoch andra investeringarjonprogrammet stora var
samhällsplaneringen.sjuttiotalets paradigmskifte iorsaken till

ochåterverkan mark, luftkonsumtionssamhälletsförOron
olja eller kärnkraftmellan två onda tingoch valetvatten --

för den ri/esp/arzeringfick politisk aktualitet. gurkaAnsvaret som
försök i mittenkommunikationsdepartementet startat av

betän-första offentliga uttryck isextiotalet och fick sittsom
överfördesmark ikandet "Hushållning med och vatten" 1971

utvecklades tillplanverket. planeringomfattning Dennastor
och kommunerna.dialog mellan länsstyrelsernastaten,en

krävande informations-blev och"Riksplaneormen" ett stort
länsstyrelsemas och kom-projekt vilket fackmyndigheternas,i
Underlagen för denna dia-roller kom definieras.attmunernas

naturvårdsverk, riksan-samarbete mellanlog fram i näratogs
jord-myndigheterna förtikvarieämbete, vägverk, militären och

och samrådskogsbruk, fiske och sjöfart, efter enkäteroch samt
samordnade alltmed näringslivets organisationer. Planverket

i och kartor,detta och svarade för redovisningen samttext
och kommunernasutvecklade formerna för länsstyrelsernas
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redovisningar. Planeringsdialogen och fick efter några sådana
rundor sitt uttryck i s.k.kommunöversikter. redovisadedessaI
kommunerna på vilka och i vilken omfattning villesätt man
säkerställa "riksintressen" och hur detta skulle förenas med
kommunens intentioner för markanvändningen.egna
Kommunemas handlingskraft hade ökats andragenom en
kommunreform då antalet minskades från till1974 800 284ca
kommuner.

självfinansierade uppdragsverksamhetDen planverketsom
enligt sin första instruktion hade bedriva inom denrått att
översiktliga planeringen avvecklades, då den kunde komma i
konflikt med samordningsansvaret.

års statsverksproposition uttryck för det läget i1975 gav nya
bostadsförsörjning och planering. särskilt bostadsdeparte-Ett

hade bildats för samla krafterna och samordnament att upp-
gifterna inom lantmäteri-, bostads-, plan- och byggmyndighe-

Byggnadskostnaderna skenade de projektennårtema. stora
försvann regeringen blev återinföra räntesubven-tvungen att-
tioner. Hyresregleringen bmksvårdessystemersattes ett somav
hanterades hyresmarknadens fickHyresgästernaparter. ettav
reglerat inflytande vid ombyggnad bostäder. Miljöförbätt-av
ringslån kunde till torftiga bostadsområden. också1975ges var
internationellt byggnadsvårdsår, vilket ytterligare riktade upp-
märksamheten på det befintliga bostadsbeståndet.

Sverige fárdigbyggt

Regeringsskiftet innebar början till avveckling den1976 en av
sociala bostadspolitik det borgerliga blocket längesom oppone-

akuta problem det administrativaMen över,mot.rat tog re-
formarbetet fick dröja. Behovet minska landets beroendeatt av
energiimport minska luft- vattenföroreningaroch led-attsamt
de till intensiva kampanjer för energisparande. Då 40procentca

landets totala energiförbrukning avsåg byggnadsuppvärm-av
ning blev det angelägna uppgifter för planverk, bostadsstyrelse
och byggforskning främja energisparandet i bebyggelsenatt

skärpta nybyggnadsnormer och krav och bidraggenom genom
till energisparåtgärder i den befintliga bebyggelsen.

Verkens sakkunniga personal engagerades hårt i den stora
mängd offentliga utredningar bearbetade energihushåll-av som
ningens problem. utkanten energiproblematiken, vilkenI av



SOU42 1997:7

bl.a. ledde till krav bättre isolering luftomsätt-och minskad
ning för ventilation, blev tidigare förbisedda miljöfrågor akuta:
radon, asbest, färg, och spackel allt krävde insatserm.m. nya-

verken och gjorde samarbete med andra sakkunnigaav myn-
digheter och nödvändigt. På engageradessättorgan samma
verken för politisk öka tillgängligheten i offentligsträvan atten
och privat miljö för de handikappade.

Turbulensen efter rekordåren i problemformule-problem,
ringar och politiska initiativ kom alltså beröra de bådaatt ver-
ken och de myndigheter de samarbetade med. Några "stora"
frågor åladesoch myndigheterna i statsverksproposi-togs upp
tioner och regleringsbrev, andra förväntades myndigheterna
själva på. allmänhet gällde det inte lagändringar ellerIreagera

beslutsuppgifter för myndigheterna utredningsupp-utannya
drag med samråd och rådgivningsverksamhet myndighets-som
uttryck "avreglering" blev ledmoüv den offentliganärett-
ekonomin ställde krav budgetnedskärningar. Samtidigt kräv-
de byggbranschen, hårt kritiken de stegrandeansatt motav
byggnadskostnaderna, den regeringen skulle avregleraatt nya

delen kvalitetskraven bostäder och byggnader förstörre av
möjliggöra kosmadssänkningar. ledde till regeringenDetatt att

medgav antal "fribyggen inom bostadsfinansieringensett ex-
perimentkvot.

särskilt kapitel utgjorde internationaliseringen. BådaEtt myn-
digheterna hade fasta förbindelser med sina motsvarigheter i de
nordiska länderna. planverkets del behövdes två nordiskaFör
forum eftersom ochplan- byggverksamheterna hade skilda

i några länderna. Samarbetet byggnormer hadeorgan av om
särskild här bestämmelserna såmålet harmoniserastatus: attvar

de möjliggjorde nordisk byggmarknad. dessaIatt en gemensam
tekniska harmoniseringsfrågor i syfte reducera handelshin-att
der kunde den nordiska samordningen fungera med samlad
styrka ECE och sedermera och GATT vidgade har-EGnär
moniseringens omfattning därmed de nordiska ländernavar-
väl rustade för det handfasta tekniska kom-arbetet i EU:smer
missioner.

Till det internationella hörde det statsmak-engagemanget av
uppmuntrade initiativen "sälja tjänster grundadeterna att

den långa svenska förvaltningstraditionen och den höga teknis-
ka nivån i myndigheternas kompetens. Både bostadsstyrelsen
och planverket organiserade sig för framför allttjänsteexport,
till utvecklingsländer. samarbetade inbördes, medDe SIDA
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lantmäte-och BITS och med andra verks motsvarigheter, t.ex.
riverkets. siktade till självfinansiering ochVerksamheterna

avgränsademåste därför organiseras i från verket i övrigt klart
köpte från de ordinarie verksamhets-enheter tjänster"som

grenarna.
uppgifterna, i sig speglademånga och varierandeDe som

de många omprövningar i den offentliga sektorn sjuttio-som
båda verken utryck i flexiblaoch åttiotalen innebar, sigitog

strukturorganisationsförändringar inom för den fastaramarna
bildade sektioner, delega-verksinstmktionerna Mansom gav.

väldefinierade arbetsuppgiftertioner och arbetsgrupper med
saknade dockoch ofta med samrådsskyldigheter. Deexterna

stabila befatt-sådan beständighet de kunde underlag föratt ge
ningsbeskrivningar och genomgripande löneförändringar. För

optimaltverksledningarna blev denna rörlighet, med behov att
de personella och personalens kompetens,utnyttja resurserna

bådaangeläget och insatskrävande avvägningsproblem. Iett
hålladärför verkssekretariaf med uppgiftverken inrättades att

ledningen rådverkets mångfaldiga delar och omsamman nu ge
uppgifterbästa personal- och resursfördelningmöjliga som-
kontakter medbl.a. fordrade god personkännedom och goda

fackligade organisationerna.
förbereda ochVerkssekretariaten hade också till uppgift att

sammanträden -i båda verkenprotokollföra styrelsernas var
följastyrelseordförande. Sekretariaten skulle ocksåverkschefen

propositioner ochoch bevaka utredningsväsendet, riksdagens
samtaletmotioner, debatter och beslut "det offentligasamt

inom och kring myndighetens verksamhetsfält.

Nedrustning och sammanläggning

lo-Bostadsstyrelsen och planverket fick 1982 gemensamma
kaler i ämbetsbyggnaden vid Västerbroplan. många uppfat-Av
tades detta början till sammanslagning de båda ver-som en av
ken; sådana planer redovisats inför förverkligan-hade och stod

före åttiotalet tankarna återde regeringsskiftet Under1976. tog
form. Likheter i arbetsuppgifter den rådgivande och norme-

ekonomiskrande sidan skäl, behovet återkopplingettvar av av
administrativ ratio-erfarenhet från bostadsbyggandet ett annat,

också detnalisering tredje. Bakom beslutet låg naturligtvisett
väl tillgodoseddfaktum landets bostadsförsörjningatt nu var
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och inte längre utgjorde akut politiskt problem gälldeett nu-
de för hushållen finansmarknaden skon-ochsnarast att ett

befria från dess i bo-ekonomiskasättsamt staten ansvar
Årstadskapitalet. bostadsfinansie-bildades SBAB,1985 statens

ringsaktiebolag, för finansiera statliga bostadslånen.deatt
avskaffades uppgiftDessa definitivt varför sBABzs1992, ärnu

förvalta de äldre lånen marknadens villkor fun-att samt att
bostadskreditinstitut. Boverkets uppgiftDet är attgera som nya

successivt besluta den räntenivå vilken räntebidragen skaom
grundas.

På plan- och byggsidan ställdes krav avregleringar enligt
europakontexten och med fördjupat för kommuner-ett ansvar

och byggherrarna. Efter års utredande, med successivtjugona
till förändradeanpassning politiska verkligheter, riksda-antog

plan- och bygglagi denna anda den kom där-1987gen en ny
efter revideras med ytterligare överföring kvali-attsnart av

byggherrarna.tetsansvaret
Vid sammanläggningen hade båda verken, efter omorganisa-

tioner under åttiotalets början, åter stabiliserat sina strukturer.
flexibla organisationen varken nödvändig eller lätt-Den var

hanterlig. struktur självsty-organisation "platt" medMot en av
rande enheter direkt under verksledningen ställdes inifrånnu
krav väldefinierad beslutsordning och tjäns-en en
testruktur kunde grund för differentierad lönesätt-som ge en
ning. politiska kampanjen för avreglering och "frihet"Den
hade starkt rubbat det gamla förtroendet för statstjänstemän-

och trygghet. Skulle verken kunna behålla sinastatus mestnens
kompetenta krafter och rekrytera blev det lönerna ochnya nu
pensionsvillkoren gällde. organisation med klara chefs-Ensom
befattningar för löneskala någorlundautrymme engav som var
konkurrenskraftig yttervärlden och visade möjligmot som en
karriär inom myndigheten.

Vid övergången till den myndigheten Boverket hade bo-nya
stadsstyrelsen fyra byråer indelade i sektioner boendebyrån,
byggnadsekonomibyrån, rättsbyrån och administrativa byrån

därutöver personalkontor, verkssekretariat ochsamt ett ett en
informationsenhet. Planverket hade sedan två avdelning-1979

plan- respektive bygg-frågor, indelade i tillsammans i by-sjuar
råer, administrativ byrå och verkssekretariat.. bådaIetten
verkenhade tidigare arbetsgrupper m.m.inordnats i fasta-dessa

organisationer. fanns några väletablerade råd förKvarre nu
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näringsliv.organisationer ochöverläggningar med kommuner,
Råden leddes verkschefema.av

fortfarande länsbostads-bostadsstyrelsen sorteradeUnder
detöverläggningar mednämnder chefer hade regelbundnavars

länsstyrelserna hadeLänsarkitektema icentrala verket. mot-
planverket planbyrån.regelbundna medsvarande mötensätt

and-Samarbetet mednordiska samarbetsorganen kvarstod.De
etablerat.fasthade informella formermyndigheter men varra

Boverket

Planverket besluta-Bostadsstyrelsen ochSammanslagningen av
planverkschefensdåvarandedes ske den juli då den1 1988

riksdagsbeslutet sammanlägg-sexårsperiod slutade.tredje I om
skulle lokaliserasbeslutet det verketningen intogs också att nya

skulle sketill Karlskrona. Flyttningen 1989.
anställda under höstenFlyttningsbeskedet innebar flertaletatt

i Stock-våren sökte andra anställningaroch1987 1988
länsstyrelse och kommunerholmsområdet -i myndigheter, hos

för-Några kundebyggnadsföretag och konsultbyråer.eller i ta
förSannolikt det lättaretidspension med hyggliga villkor. var

anställningar dåpersonal finnaplanverkets tekniska att nya
förochbyggbranschen delvis hade återhämtat sig utrymmegav

arbetsmark-finnanyanställningar. fick svårastDe att nyasom
specialise-nader den personal bostadsstyrelsen varsomvar

Medflyttare till Karls-rad lån- och bidragsadministration.
bostadstyrelsen frånkrona blev också betydligt fler från än

bara tiotal deplanverket från det flyttade 170ettsenare av ca-
anställda.

själv-inte ska skildras här,Boverket,Det övertognya som av
organisationsstruk-klara sakskäl mycket de tidigare verkensav

tillgodogöra sig deSamtidigt angelägen atttur var omman.
likartaderationaliseringsvinster sammanslagningensom av

Boverketverksamheter från de två verken medgav. är orga-nu
niserat i fem avdelningar:

bostads-boendeavdelningen för administrationen statensav-
stöd

byggnader och bo-byggavdelningen för samhällets krav-
städer

och bygglagenplanavdelningen för tillsynen plan-av-
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naturresurslagensamt
stadsmiljöavdelningen för detaljplane- och stadsmiljöfrågor-
administrativa avdelningen för ekonomi och personaladmi--

nistration

Till dessa avdelningar kommer verkssekretariat ochett ett
rättssekretariat. Swedeplan harI de tidigare verkens tjänsteex-

samlats. stadsmiljöråd tillsättsEtt regeringen ad-port som av
ministreras Boverket. Länsbostadsnämnderna, uppgifterav vars
övertagits SBAB, har avvecklats.av

Boverkets myndighetsuppgifter administrationär sta-nu av
och bostadsbidrag, tillsyn byggnadsväsendet medränte-tens av

bestämmelser och typgodkännanden remissorgansamt att vara
vid överprövning detaljplaner och lovärenden. övrigt detI ärav
utvecklingsarbete, kunskapsinsamling och information ärsom
de dominerande uppgifterna. Därmed kan densäga attman
förändring från styrning till rådgivning påbörjades efter desom
ansträngda rekordåren har fullföljts i det sammanslagnanya
verket.

En summering

Sett i efterhand och i drag kan bostads-,sägastora attman
plan- och byggmyndigheterna skapats för tillgodose akutaatt
behov och genomföra uppgifter varit reformkaraktär.som av
Sedan reformerna fullföljts, framför allt målet förse landetatt
med goda bostäder, har behovet statlig styrning och stöd-av
jande ingrepp minskat. Kommunerna, blivit färre ochsom mer
kompetenta, har kunnat anförtros för samhällets med-ansvaret
verkan; för övrigt har för kvalitet och fördelning i högansvaret
grad överlämnats åt marknadskrafterna.

Myndigheternas inre organisation har, under de femtio år som
här behandlas, regeringen givits ganska enkla strukturerav som
medgivit viss flexibilitet inom givna personalramar. Organi-en
sationerna har kunnat till förändringar fältet och tillanpassas
förändringar i de politiska prioriteringarna. Behovet sådanaav
inre förändringar har verken fått avläsa själva för successivtatt
genomföra, ibland efter samråd med departement.sitt
Statskontoret och har punktvisaRRV gjort studier snarastsom
visat resursbrister i verkens anvisade budgetår. Vid några
tillfällen har den organisatoriska utvecklingen stabiliserats ge-

beslut i statsverkspropositjoner och riksdag revideradnom om
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organisation. verksledningarna har det i hög grad gälltFör att
väl de personella förfogar ochutnyttja över attresurser man

nyrekryteringar. harsina krävtDettaöverväganoga omsorgs-
fulla överläggningar med de fackliga organisationerna inom
verken och uppmärksam hantering lönefrågorna.en av

På för offentligagrund den ekonomiska restriktiviteten denav
sektorn under sjuttio- och åttiotalen har risken varit liten för att
myndigheter fått överleva Verken har årligen fåttsig själva".

för bibehålla sina och deras ledningarargumentera att resurser,
har omfattande chefskurser till lojalitet medmanats en ny

behandlade myndighe-service och avreglering. de härIsyn
har de verkställande och beslutande uppgifternaterna succes-

förskjutits rådgivning ochsivt minskat och tyngdpunktema mot
information försöker sig själv lanseraBoverket t.o.m. om-

"kunskapsverket". statsbudgeten kanbegreppet längeHur
sådana väl osäkert, Boverketmjuka är menrymma program

utlokaliserad myndighettorde ha viss trygghet i mot-att som
föreslår densysselsåtmingspolitjska ambitioner. Docksvara

bostadspolitiska utredningen den bostadsfinansiella1996 att
organisationen ska över.ses

Källor

redo-framför alltkällor för denna harSom använtsuppsats en
bostads-för Boverket f.d. byråchefen vidgörelse utarbetad av

rubrikenstyrelsen Elison medMagnus
arbetsuppgifterBostadsstyrelsen, organisation och

samband med sammanslagningenskrift isamt utgavs aven som
vidverken under redaktion dåvarande byråchefen1988 av

planverket Tomas Lindencrona
Planverket och Len-Vision och perspektiv bok omen-

Holm.nart

samhällsplaneringens utvecklingÖverblick den svenskaEn av
organisation fram till Rudbergioch 1985 Evages av

Dentill kommunöversikt. fysiskaFrån mönsterplan över-
Sverige. Statens försiktsplaneringens framväxt i råd

G7:1985byggnadsforskning
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den7%i dagHögskolan vuxnaav-

befolkningen

och hög-universitettiobestårhögskolesektomstatligaDen av
fristå-sjuDärtill kommerforskningsresurser.fastaskolor med

medel-ochmindreandrahögskolor 16konstnärligaende samt
högskolor:privataVidare finnshögskoleenheter. trestora

högskolatekniskaChalmersStockholm,iHandelshögskolan
vårdhögskoloma 26Blandijönköping. årHögskolanoch

and-antalbegränsatenskilda.landstingskommunala och Etttre
vissocksåharinrättningar examensrätt.ra

universitetsvenskavidstudenterungefär 000finns 270Det
förökatintressetåren harUnder dehögskolor.och senaste
kringläsår liggerunderAntalet nybörjareutbildning.högre ett

årsföre 21ungdomar1994/95 andelenLäsåret63 000. somvar
innebärvilkethögskolestudier 24procent,påbörjathadeålder

utbild-år. Trotsfemfördubblatsandelen attnästanatt
räck-medhar ökat 5090-taletunderningskapaciteten procent,

medräknarsöker;för allatillstudieplatsemainte mansomer
studenternaTill de 000270dem intetredjedel antas.att aven

utomlands 16studerarsvenskarkommer 18 000 samtsomca
doktorander.000

grundutbildningen, 5201iexamina1994/ avlades 5003395
tal Ökar,licentiatexamina. Dessaochdoktorsexamina 725 anta-

tiodeundermeddoktorsexamina 70let nästan senasteprocent

aren.
1994/ 000gjorde 95 43högskolesektomanställda inomDe ca

för 000,forskarna 20ochsvarade lärarnadessaårsverken. Av
årsver-gjorde 000doktorandtjånster 6medan innehavarna av

sammanlagtmänniskor ärmångaoklart hurken. Det är som
timanställ-deltid, hararbetarmångaeftersomanställda, men

Detåtminstone 55 000personalenomfattarning personer.etc,
m1 urzluenrl-verksammaolikamänniskorpå0003 60innebär .rätt äratt

18-65åldernbefolkning z.Yz/erzgeydu: 7boggskolor;oø/J procentmmtel av
ar.

till 31,5uppskattashögskolesektornförutgiftertotalaStatens
kostnaderna1994/ Dåbudgetåret 95.förkronor ärmiljarder

denSektominräknat.studerande ärtill destudiestödetför
och fors-Forskningenverksamheter.statligastorlekitredje av

miljarder kronor,sammanlagterhöll 13,9karutbildningen varav
fakul-statligai formdirekt till lärosätenagick55 procent av
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Återstodentetsanslag och andra statliga FoU-anslag. kom från
forskningsråd, andra statliga myndigheter, kommuner, lands-
ting, företag 0.s.v.

intensivtEtt arbete pågår med utveckla för kvali-att system
tetskontroll för grundutbildningen. Utformningen dessaav

varierar mellan olika lärosäten, vilket mångsidiga ochsystem ger
intressanta erfarenheter för det fortsatta kvalitetsarbetet. Ef-
fektiviteten i grundutbildningen sådanär 80änatt procentmer

studenterna godtagbar helårsinsats.görav en
Internationella utvärderingar visar svensk forskning i all-att

mänhet har hög kvalitet och produktivitet. Svenska forskares
vetenskapliga publicering har ökat under det decenniet.senaste
Forskningens kvalitet kontrolleras vid doktorsdisputationerna, i
de särskilda nationella utvärderingarna, vetenskapliga arbe-när

publiceras i internationella tidskrifter, ocksåten närmen svens-
ka forskare i internationella samprojekt. Kvalitets-engageras
kontrollen utförs oberoende ämnesspecialister och medav en
kontinuerlig och diskussion kriterierna.öppen Något mindreav

2 alla vetenskapligaän artiklar i världen kommerprocent av
från Sverige. publiceradeI artiklar miljon invånare liggerper
Sverige tvåa efter Schweiz och med god marginal före Dan-
mark, Kanada och England.

Dagens svenska högskolesystem således expande-är stor,en
rande och framtidsinriktad del den offentliga sektorn, medav

omfattande och ständigt pågående kvalitets- och produkti-en
vitetskontroll.

Grundläggande utbildning

Universitet och högskolor 1945år

Vid andra världskrigets slut antalet närvarande studerandevar
vid universitet och högskolor i Sverige knappt 000. Av dessa14
deltog i traditionell9 300 akademisk utbildning vid univer-ca
siteten i Uppsala och Lund, Stockholms och Göteborgs hög-
skolor Karolinska institutet. Ca läste vid fackhög-4 600samt

handelshögskolorskolor, bl.a. och tekniska högskolor. Antalet
nyinskrivna höstterminen 1946 knappt vilket2 600, ut-var
gjorde 2-3 motsvarade ärskull.procent av

Studenterna vid universiteten och högskolorna utgjorde ett
begränsat urval,strängt elit så vill. Majoritetenen om man av
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dem tillhörde samhällets högre social ekonomiskklasser i och
mening. avgörande formella behörighetsgrundenDen var av-
lagd studentexamen. Tillträdet fritt till de filosofiska, juridis-var
ka och teologiska fakulteterna med undantag för några labora-
tiva ämnen. Vid fackhögskolorna och för medicinsk utbildning
fanns antagningsbegränsning.

i egentlig akademiskamening utbildningen ägde in-Den rum
de fyra traditionella fakultetema, den filosofiska, den teolo-om

giska, den juridiska och den medicinska. tekniska högsko-De
lorna, handelshögskolorna och övriga fackhögskolor hade till-
kommit för tillgodose utbildningsbehov specificeratatt meraav

Ävenslag. utbildningen vid de teologiska, juridiska och medi-
cinska fakulteterna kännetecknades uttalad yrkesinrikt-enav
ning. förbises ofta detsamma i betydande utsträckningDet att
också gällde utbildningen tillvid de filosofiska fakultetema, som

del avsedd förse läroverk med lärarerealskolor ochstor attvar
och därutöver -liksom utbildningen fakultetervid övriga -
skulle för nyrekryteringen och fors-akademiska läraresvara av
kare.

Ävenakademiska världen sluten och avgränsad.Den omvar
högre utbildning och forskning hade strategisk betydelseen
inom många samhällsområden, de flesta människor fögavar
informerade vad hände inom dessa verksamheter ochom som
opåverkade dem i sina dagliga liv, såväl arbetsmarknadenav

fritiden. Studentexamenskompetens ovanlig försom var
i arbetslivet och akademisk hadeutbildning endast ettpersoner

fåtal. Så hade det varit under lång tid.

En tidny

Andra världskriget den vattendelaren, deninomutgör stora
högre utbildningen liksom inom samhället övrigt. Sveriges
ställning i världen förändrades, och växande internatio-ett nytt
nellt beroende och samarbete kom till stånd. industriellaDen
utvecklingen fart och näringslivet kom efter handtog att ex-
pandera i takt få initierade förutsåg under de förstaen som
efterkrigsåren. Samtidigt påbörjades omfattande inreett om-
vandlingsarbete. Folkhemstanken hade sitt i erfaren-ursprung
heterna från och 1930-talen och från krigsåren och1920- ut-
vecklades till vad kom kallas den svenska modellen.attsom

minst inom utbildningsområdetInte korn utvecklingen att
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välfärdsutvecklingpräglas begrepp social förändring,somav
och jämlikhet.

tillsatte Kungl. års universitetsbe-Efter krigets slut Majzt 1945
första strid utredningar,redning. den iDet strömvar en av

enmansutredningarberedningar, arbetsgrupper, expertgrupper,
analysera, värdera och läggahaft i uppgift beskriva,attetc. som

forskningen i Sverige.förslag den högre utbildningen ochom
avvikit frånUtbildningsområdet har väl i dessa avseenden inte

måhända särskiltövriga samhällssektorer i landet, är ettmen
utredningssystemet med dessexempel det svenskagott

ofta långsamhet.grundlighet, allsidighet, noggrannhet och - -
utbildningspolitik efterSamtidigt det uppenbart svenskär att

starka ideologiskaandra världskriget kom präglas synsättatt av
påtagligt underförhållande mindreoch ambitioner. Detta var

omfattandeförstärktes efter hand.den första tiden, Demen
och statistiskamed sina breda kartläggningarutredningarna

den fast-och rättfärdiggöradokumentationer har fått motivera
väsentligen i frågaoch haft direkt betydelselagda inriktningen

behöverreformema.utformningen de planerade Dettaom av
otillbörligtinnebära utredningsmaterialetinte sättettatt
perspektivet hardet politiskastatsmakterna,pressats menav
övergripande inne-beslutensöverordnat och styrande förvarit

ställningstagandena har inte alltidutbildningspolitiskahåll. De
erfarenheter ochsjälvklara konsekvenser förvärvadevarit avav

utredningarde gjorts.som

utbildningspolitikNågra huvuddrag i svensk

högskoleutbild-några huvuddragen iLåt förstoss ange av
därefterefter andra världskriget ochningens utveckling mera

ochde viktigaste utredningarnakronologiskt kommentera re-
forrnbesluten.

för det växandegymnasiet har varit styrandeUtbyggnaden av
Genomgå-och högskolorna.antalet studenter vid universiteten

övrigt vidga till-dessutom funnits iende har det strävan atten
studentexamenstudier. Ursprungligen krävdesträder till högre

gymnasium och handelsgymna-från allmänt läroverk. Tekniskt
därtillträde till vissa utbildningar. Dispenser,sium dockgav

studentbetyg ieller byggdebortsåg från vissa krav ettman
fickbörjade införas. Folkskollärarebegränsat antal ämnen, un-

imed akademiska betygSO-talet möjlighet kompletterader att
bli behörigaöka sin kompetens ochvissa för kunnaämnen att
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år har utvidgningenrealskolan. Underiför lärartjänster senare
flertaletomfattabehörighetsgivande utbildningen tillden attav

sökande tillväxande antallinjer lett tillgymnasieskolans ettav
högre studier.

behörighetskravende tidigareför uppluckringenMotiven av
liksom dearbetsmarknadsmässiga och sociala,både varvar

jämlikhetstänkande.ideologiskt rättvise- ochpräglade ettav
1950-taletslutetblev från"begåvningsreserv"Begreppet ettav

dis-det tidigare varit iutbildningsdebatten, såinslag inytt som
utbyggnad.kring gymnasietskussionen

universitetenuppfattningenhåll framfördesFrån många att
till utbild-från elitinstitutionerdemokratiseras, förändrasmåste

måsteteoretisk skolninghela folket. Ensidigtningsanstalter för
menadeerfarenheter,med det praktiska livetskompletteras

allmänna behörighethävda denkritikerna. En våg att attvar
skulleoch högskolestudierför universitets-bör krävassom

yrkeslivserfa-och kanske väl så brakunna erhållas genom--
ålder. Så tillkommognad följer högrerenhet och den som av

yrkeslivserfarenhetår och har årskriteriet den 525äratt som -
Frånhögre studier.specifikation behörig förärnärmareutan -

försöksverksamhet inom vissafrån början ha varit ut-att en
behörighetsgrund småningomdenna såbildningsområden blev

sänkt tillmed yrkeslivskravetden högskolan 4allmän inom nya
arbetslivserfarenhet blev vidareAllmän, Ospecificerad ett

sökandeutbildning med flerurvalskriterium vid antagning till
antalet platser.än

från 1970-talet"återkommande utbildning" komBegreppet
och yrkesverksamhetviktig roll. studierspela Attatt varvaen

industriella ochkunskapsmässiga,blir naturligt då den snabba
tidigare utbildning föråldrad.samhälleliga utvecklingen gör

angelägna uppgifter för det all-vidareutbildning blirochFort-
och endast för yrkeslivetsutbildningsväsendet intemänna or-

för studieor-förändringar får konsekvenserganisationer. Dessa
utbildningsinnehållet.ganisationen och

diskussionerUnder 1970-talet fördes allvarliga göraatt ar-om
universitets-krav för påbörjabetslivserfarenhet till attett

härför skulle studenternahögskolestudier. Motivetoch attvara
förarbetslivets villkor grundbehövde insyn i det praktiska som

väsentligt all-sina teoretiska studier och detta ocksåatt urvar
några utbildningardemokratisk och social synvinkel. Förmän

arbetslivserfarenhet,med krav obligatoriskgjordes försök
hela föll förslagen härom. kandet Det attnoterastagetmen
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arbetslivserfarenhet kommit tillgodoräknas har detnär näraatt
undantagsvis varit Ospecificerad sådan inteoch gälltnog yr-

keskunnande med direkt relevans för de avsedda studierna.
det vidgade tillträdetFör till högre utbildning har geografisk

spridning och inrättandet högskolor varit viktigt. När-nyaav
heten till utbildningsorten har erfarenhetsmässigt betydelsestor
för presumtiva studenter. geografiska utbyggnadenDen av
högskoleväsendet inte uteslutande utbildningspolitis-avgörs

Övergripandeka premisser. politiska motiv skilda slag spelarav
roll. pågår ständig diskussionDet det frånstor rent ut-en om

bildningspolitisk synpunkt motiverat utbyggnadenmedär av
universitet och högskolor. gäller fördelarnaDet vägaatt av en
koncentration intellektuella och materiella vilketav resurser, ger
högre effektivitet och slagkraft, önskemålen mångfald,mot om

upphov till fler impulser, skapar kontaktnätstörreettsom ger
utanför högskolan och fler Spridningenengagerar personer. av
forskningsresurser och sambandet mellan utbildning och forsk-
ning viktiga faktorer i dessa överväganden.är

formella möjligheternaDe påbörja högre studier utnyttjasatt
Äveninte lika alla medborgare. åtgärder det slagav om av som

betydelsefulla valet läsa universitet ellerär ärangetts attovan
högskola för många människor svårt beslut. ekonomiskaDeett
konsekvenserna viktig faktor. gäller både bortfalletDetär en av
inkomster från alternativ sysselsättning och de direkta levnads-
och utbildningskostnader, förknippade med studiernaärsom
även själva utbildningen kostnadsfri. Studiefinansieringenom
har varit och viktig och livligt diskuterad fråga. Olikaär en mo-
deller har tillämpats och utgifter har vuxit kraftigt understatens
efterkrigstiden. Särskilda, harmera gynnsamma arrangemang

för vissa kategorier studerande, vilka uppehåll iprövats görav
sin yrkesverksamhet.

acceptabelEn studiefinansiering nödvändig inteär en men
alltid tillräcklig förutsättning för studier universitet eller hög-
skola. riskabel investering,Detta ungdomar från hemär en som

studietradition ofta inte vågar innebär ocksåDetgöra.utan ett
slags klassöverskridande många inte psykologiskt förbe-ärsom
redda för. Snedméglleringentill bogska/extudfer z/âáêäntyürbâl-är ett

På detlande. hela har de åtgärder vidtagits förtaget attsom
komma till med den kommit skam. Efter minskningrätta en
fram till mitten 1970-talet har någon ytterligare social utjäm-av
ning inte inträffat: utjämningen tycks sammanfalla med en ex-
pansion inom den högre utbildningen möjligen sker ut-en
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bidragande faktorjämning också under 90-talet. En är sanno-
slutförda högskolestudierlikt det ekonomiska värdet äratt av

till följd den svenska löne- och skattepo-mindre påtagligt av
litiken. för vilka högre studier inte naturligt ellerPersoner, är

mindre för det risktagande dessasjälvklart, benägnaär som
innebär.

Parallellt med vidgningen tillträdet till den högre utbild-av
efterkrigstidenningen och integrerat i denna har underprocess

bedrivits aktiv politik för likställighet mellan olika formeren en
eftergymnasial utbildning. avgörande härvidlagDet stegetav

all utbildningårs högskolereform, då sådan1977togs genom
och ficksammanfördes i begreppet högskolan en gemensam

akademiska kvaliteterna och den allmänna bild-reglering. De
sköts i bakgrunden i avsikt arbetsmarknadsan-ningssynen att

innebar emellertid ocksåhögskoleutbildningen. Reformenpassa
all högre utbildning enligt den definitionen skulle vilaatt nya

ofta kom kallasvetenskaplig grund eller det att varasom --
för med-forskningsanknuten. uppenbart mångaDet är att av

tilllemmarna i den vidgade högskolefamiljen blev detta en-
uppfordrande ambi-början programförklaring ellermera en-

tion verklighet.än en
grundutbildningenVi sammanfattar efterkrigstidens tillväxt av

med några siffror.

Tabell. Antal rtudemfer 7945-7995

År Anta
1945 80013
1950 16 400
1960 37 000
1965 68 700
1970 120 000
1975 110 000
1980 158 000
1985/86 185 000
1990/91 203 000
1994/95 270 000

Till flertalet utbildningar antagningen spärrad före hög-intevar
skolereformen Politikerna valde högreut/øka/ixera1977. att ut-
bildning geografiskt för de skarornaväxande inomatt ta emot
de filosofiska fakultetema. övrigt expanderade de etableradeI
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lärosätena fritt. Antalet studenter tredubblades underänmer
1960-talet, sedan följde avmattning. Upp-gången mel-men en
lan och beror det högskolebegrepp1975 träd-1980 att som
de i kraft omfattade rad utbildningar1977 även en som var
kortare år.än tre

Under och 90-talen har den svenska politiken förenat fö-80-
reställningen massuniversitet med antagningsbe-ettom en
gränsning. Under 1980-talet ökade antalet sökande till akade-
miska studier. Antalet utbildningsplatser dock inte isteg samma
takt, så blev selektivt tidigare, dvs. den enskil-änsystemet mera
des möjlighet få studera minskade statistiskt harStatenatt sett.
dock ökat antalet platser under 90-talet. Antalet studenter
1994/95 praktiskt gånger så år tidigare.20 50är taget stort som
Sedan 80-talets mitt ökningen 50är procent.

Utbildningsreformer under halvsekletdet gångna

det följande kronologisk genomgång viktigareI gör en av
förslag och beslut grundutbildningens område under senaste
femtio åren. blir därvid tillfälle belysa reaktionernaDet även att
inom universiteten och högskolorna och beslutens konsekven-

för arbetet inom dessa.ser
Tillströmningen till högre studier ingen central fråga förvar

års universitetsberedning. Tanken till högre1945 spärr stu-
dier uppmärksammades, avvisades. Antalet elever i real-men
skolor och gymnasier kunde förväntas öka följd 1940-som av
talets växande födelsekullar och efter hand benägen-störreen
het fortsätta med gymnasiestudier. krävde insatserDettaatt
inom lärarutbildningarna. Bland de åtgärder vidtogs attsom var
på vissa villkor folkskollärare, läroverksingen-nya grupperge -
jörer, med partiell gymnasieutbildning tillträde tillpersoner -
universitet och högskolor. kunde goda grunderDet antas att
många tillhörde dessa väl lämpade för högresom grupper var
studier. viktiga och välmotiverade vidgningar till-Detta var av
trädet till akademisk utbildning kunde genomföras utansom
egentliga förändringar den högre utbildningens innehåll ochav
organisation.

Efterkrigstidens Sverige kom snabbpräglas utveck-att av en
ling alla samhällslivets områden. Produktionen och handeln

och landets befolkning kunde glädjas kraftigt eko-växte ett
nomiskt uppsving. Optimismen inför framtiden Sam-stor.var
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infrastrukturellt slag.minsttidigt fanns många brister, inte av
otillräcklig.i landetframstod utbildningskapacitetenBl.a. som

det starka samhälletUtbildning jâr

höjningkrävde allmänutvecklingframtida lyckosamEn aven
förutsättning-dettahos befolkningen:kunskapsnivån var en av

Sverige. Indust-ville bygga istarka samhälleför det somarna
utsträckning akademisktbehövde i ökadförvaltningenrin och

forskarutbildade.grundutbildade ochpersonal, bådeutbildad
kunde berättigade kravökade välståndetMed det en mera

det all-tillgodoses. Utbyggnadenbildningshöjningallmän av
olikaökat antal lärare påskolväsendet förutsattemänna ett

antaletden kraftiga ökningennivåer. Till detta kom gymna-av
högskolestuderandeochpresumtiva universitets-sister och

födelsekullar.följden 1940-taletsskulle bli storaavsom
bakgrund tillsattes 1955verklighetsbild år:Med denna som

denomfattande. Meduppdraguniuersitetmtmdniøzg.Dess re-var
forskningenutbildningen ochformering den högre somav

angelägen.fullständig densammaförutsågs översyn avvar en
och sittförsta betänkandeöverlämnade sitt 1957Utredningen

utredningensmed anledningBeslutsjunde och sista 1963. av
riksdagen.förslag fattades successivt av

universitetsutredningen hördeförviktiga frågornaTill de
bedri-desstillväxt och finansieringgrundutbildningens samt

ifilosofiska fakulteternavande. Därvidlag stod de centrum.
hadeutbildningarnayrkesinriktade akademiskadeFlera meraav

exempel hurutredningar.föremål för särskilda Somvarit ett
tillförlitligaförändringari skedensvårt det göraär storaatt av

direktiv:följande utredningens "Motkan citeras urprognoser
medsiffermaterial, föreligger,bakgrunden det samtsomav

fortsattungdomskullarna, väntadökandebeaktande de enav
rekryteringsfrämjandeområde och olikaexpansion skolans

student-räkna med1960-talet kunnaåtgärder torde på ettman
betydligtförmodligenomkringantal minst 196530.000 -

univer-studerande vidfaktiska antalet närvarandehögre." Det
höstterminenkom bli drygt 1960sitet och högskolor 37 000att

höstterminen 1965.och drygt 68 000
villgrundade beslutförslag och dessaBland utredningens

ökningkraftigföljande. Trotsnämna om en avprognoserna
och riksdagensökande avvisade regeringenantal behöriga -

till de filo-generellliksom utredningen tankarna spärren-
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sofiska fakulteterna flera naturvetenskapliga hade dockämnen
sedan tidigare antagningsbegränsning grund sin laborativaav
karaktär. Behovet människor med kvalificerad utbildningav
ökade, "det växande intresset för utbildning har ävenmen en

allmänmänsklig bakgrund, det hette i regeringensrent som
proposition år i frågan, där det också slogs fast:1960 "Det
framstår något självklart alla människor tillhänsynatt utansom
skiftande ekonomiska förutsättningar ska ha ochrättsamma

möjligheter till utbildning." deFör mötayttre attsamma re-
sursmässiga konsekvenserna detta ställningstagande infördesav
vid de filosofiska fakulteterna från och med den s.k.1958 auto-
mati/aen, enligt vilket tilldelningen medel till insti-ett system av
tutionerna styrdes det faktiska antalet studenter.av

Automatiken medförde förändring det administrativaen av
arbetet vid institutionerna och i kontakterna mellan dessa och
den centrala universitetsadministrationen. kan kanskeMan säga

den innebar avgörande steg den institutionernas byrå-att ett
kratisering efter hand blivit allt omfattande. Utan attsom mer

in den tekniska utformningen kannärmare sägas att au-
tomatiken under sin tillvaro genomgick väsentlig förenkling,en

vilken komplicerat samspel med universitetskansler-ettgenom
sämbetet decentraliserat med lokalaersattes ett systemav mera
beslutsbefogenheter. Automatiken utmärkt lösningvar en

problem; tilldelningen skedde åtminstoneett stort av resurser -
sedan genomgått förenklingar smidigt ochsystemet antag--
ningsbegränsningar kunde undvikas. rimlig bedömningEn är
vidare de tilldelade medlen det hela kunde till-att taget anses
räckliga för ändamålen.

allvarligt problemEtt följden det fria tillträdersom var av-
och automatiken länge bristen kompetenta lärare i devar-

under andra hälften 1960-talet ochämnen, under 1970-som av
talet fick de mängdema studenter. På förslagta emot stora av

års1955 universitetsutredning inrättades från ordinarie1958av
tjänster universitetslektor med för den grundläg-som ansvar
gande utbildningen, samtidigt professorerna inom de be-som
rörda fakulteterna i huvudsak frigjordes för forskning och fors-
karutbildning. Konsekvenserna denna tudelning har diskute-av

alltsedan dess, dess karaktär efter hand förändrats.ävenrats om
Tillsammans med anslagssystemets utformning har den innebu-
rit gränsdragning mellan universitetets och högskolornas tvåen
huvuduppgifter, har motsvarigheter i den internationellasom
akademiska världen. för grundutbildningenMen innebar uni-
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versitetslektoraten kvalitetsgaranti, verklighetenävenen om
inte alltid kunde leva till ambitionerna.upp

Förekomsten tjänster garanterade inte alltid kompetentaav
sökande. universitetslektoratenDe fick ofta tillsättas mednya

Ävenicke behöriga tidsbegränsade förordnanden.personer
andra provisoriska lösningar fick tillgripasNär undervisningslä-

kunde det inträffa studenterget mest pressat attvar som som
läste eller klaratjust två betyg undervisade ettbetygsstudenterav
och trebetygsstudenter motsvarande undervisadesättatt
tvåbetygare, medan de just börjat sina forskarstudiersom gav
kurser trebetygsnivån. Föreläsningar anordnades i biografer
och samlingslokaler. På något fungerade det, entusiasmensätt
bland studenter och lärare ofta och destoryngre var ogynn-

förutsättningarna inspirerade till stordåd. Det sättsamma
vilket universiteten och högskolorna klarade den väldiga stu-
dentexpansionen och 1970-talen exempel1960- är ett gott
på den flexibilitet och kompetens de besitter.som

intressant utbildningsministem iDet 1963är näratt notera att
proposition återkom till utbildningen vid de filosofiska fa-en

kulteterna avvisades ånyo tanken till dessa. Trotsspärren
den den kraftiga tillströmningen kunde medföraoro som un-
derströks värdet valfrihet för den enskilde i välfärdssamhäl-av
let. årSamma tillsattes ytterligare utredning, års univer-1963en
sitets- och högskolekommitté U med uppgift för-63 läggaatt
slag fortsattatill det utbyggnadsprogrammet inom utbildnings-
området. arbete ledde till inrättandetDess medicinsk ochav
teknisk utbildning och forskning i Linköping till fyra uni-samt

Örebro,versitetsfilialer i Växjö, Karlstad och Linköping, knut-
till universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholmna

respektive. Härigenom tillskapades ytterligare kapacitet för ut-
bildning vid de filosofiska fakulteterna, samtidigt densom geo-
grafiska spridningen reellt innebar vidgat tillträde förett nya
studentgrupper.

Besluten med anledning förslagen från innebar in-U 63 attav
förande till de filosofiska fakulteterna gångspärr ännuav en
kunde undvikas. diskuterades i kommitténDäremot olika åt-
gärder för effektivisera utbildningen och öka genomström-att
ningen. Till dessa hörde införande treterminssystem ochav
skiftutbildning, skärpning reglerna för deltagande i undervis-av
ning och examination införande spärregel vid otill-samt av en
räckliga studieresultat eller maximal tidsgräns för avläggandeen

Departementschefen togi propositionen fastaav examen.
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grundläggandetankarna fastare organisation den ut-om en av
detta skullefilosofiska fakultetema.bildningen inom de Hur

universitetskanslersämbetet,överlämnades tillgenomföras som
Univer-våren tillsatte arbetsgrupp UKAS,1966 en

studiegångar.arbetsgrupp för fastasitetskanslersämbetets
arbete till bör-tjänstemannaberedning,UKAS envarsvar en

universiteten ochbegränsad kontakt medskedde underjan
studieplanerdetaljerade utformningenhögskolorna. denFör av

någon tid 70-talundervisningsplaner engagerades efteroch ett
presenterades iförslag,Arbetsgruppensämnesexperter. som

nästföljande höstter-med avsikt förverkligasfebruari 1968 att
följande.min, innebar i korthet

skulle organiserasfilosofiska fakulteternaUtbildningen vid de
två avdel-och beståendei olika utbildningslinjer,35 avvar en

terminers studi-omfattande fyra respektive tvåningar, normalt
innehålla studiekurser inomutbildningslinje skulleVarjeer.

föreslogsavdelningentvå ämnesområden. förstaminst Den
andrastuderande linjen, medan denför allavara gemensam

studerandevalfrihet.skulle möjlighet tillavdelningen Denge
studiegång.olika delar i fastskulle följa linjens Den somen

ytterligaretillstånd läsaskulle kunnaavslutat sin linje att enges
föreslogs förkomplicerateller flera kurser. Ett attsystem ga-

studiekurs hade klaratpåbörjadedenrantera att aven nysom
Vidare skullepåbörjade studier.delen tidigarestörre stu-av

studieresultat kunnamed otillfredsställandedenter avstångas
fastställaUniversitetskanslersämbetet skullestudierna.från ut-

för alla studie-och studieplanerbildningsplaner för alla linjer
skulle sålundaplanerkurser i de föreliggande Dessaämnena.

högskolor.universitet ochför alla berördavara gemensamma
uni-blev kraftfull inomförslagen från UKASReaktionen mot

Ersättandetoch studenter.och högskolor, bland lärareversitet
fakulteterna medfilosofiskafria studierna vid dede tidigareav

förslagensformerna förlångtgående detaljreglering samten
från detuppseendeväckandeinnebarpresenterande avstegett

den högrebedriva reformarbetetraditionella sättet ut-att
kännedomoch lärare fickområde. Institutionerbildningens om

för-presenterade de färdigaplanerna först då ämnesexpertema
1968/69genomföras till läsåretslagen. Skulle dessa avsettsom

tid till diskussion.litengavs
studentre-sammanfalla medi tidenförslag komUKAS att

attackernaidealisk måltavla förvolten. blevDet mot sam-en
våld-byråkratisering utbildningen.hällets styrning och Denav



65SOU 199727

årgenomförandet skötsledde tilldebatten ettatt uppsamma
studiegångar sågsfastamedutformningenoch systemetatt av

genomfördesstudieorganisationunder tiden. Denöver som
iPinformellt kallas PUKASkornfrån läsåret 1969 att som

Palme.
föll ifilosofiska fakulteternadestudieorganisation vidårs1969

dockRegleringen blevfrån UKAS.tillbaka förslagenmycket
utbild-inflytandelokaltlångtgående ochmindre störreett

be-utbildningslinjerAntaletmöjliggjordes.innehållningens
mindre fast.blevuppbyggnaden demochgränsades till 18 av
särskildkunde s.k.enskild studentfrånEfter ansökan ut-en

uttryckinnehåll inrättas.fastställt Ettmed visstbildningslinje
UKÄ fast-nivånationellutbildningsplaneringenför attvar

filoso-inomalla studiekursernormalstudieplaner förställde s.k.
avskaffa-betygsnivåematidigarefiska fakulteternas Deämnen.
läsårsinnebärandeinfördes,ochdes poängsystem ettattett

kontrollsystem förmotsvarade Ettheltidsstudier 40 poäng. att
studiekursertidigarefrånmedstudentermotverka resteratt

liksomtröskelregler,inrättadesstudiekurserpåbörjade ennya
till fortsattutbildningsnämndenförskyldighet rättenprövaatt

studieresul-otillfredsställandemedstudenterundervisning för

tat.
inrät-studievägledareochutbildningsledaretjänsterNya som

utbildningen,kontrolleraplanera ochuppgifttades med att
Ämnes-rådge studenterbistå ochstudieresultat,följa etc.upp

UKÄ denföri regianordnadeskonferenser garanteraattav
fastställdes.normalstudieplanernasamordningennationella när

institu-ochförvaltningarutbildningsnämnder,Universitetens
ad-påladesstudenterna,inte talaförtioner, enormtettatt om

tröskel-kontrollensamband medarbete iministrativt attav
byråkratiskomfattandeföljdes.avstängningsreglernas Enoch

granskninghandlingar,infordrandeförbyggdesapparat avupp
vilketdispensansökningarprövningstudieresultat, m.m.,avav

tillskapadeändamåletsammanträden i förständigakrävde ut-
utbildningslinjersärskildainrättandetkornTill dettaskott. av

överdriftingenföljdes. sägakontrollen de Detoch är attattav
stod iresultaten inteochvärdehade fögadetta arbeteallt attatt

uppföljningartill insatsen.proportion Derimlignågon som
UKÄ studenter blevfåVisadeochgjordes lokalt attgenom

begränsadhadepraktikenitröskelreglemaavstängda och att
måhända åstadkomsstudiedisciplinökadebetydelse. Den som

för-bestämmelsernasochstimuleratskunde ha sättannat
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budskaraktär rimmade dåligt med det samtidiga understrykan-
det studievägledningens betydelse.av

U niumileten det kollektivai ram/Jä//et

Ungefär samtidigt UKAS lade fram sina förslag och densom
våldsamma utbildningsdebatten började tillsatte chefen förrasa
utbildningsdepartementet års utbildningsutredning1968 U 68.
Tillströmningen studenter till universiteten hade fortsattav att

attislåunder 1960-talet. blevväxa Det svårare vakt princi-om
det skulle finnas sektor med fritt tillträde. Menatt storpen en

det väsentligen andra motiv kom denvar att styra ut-som
bildningspolitik form.togsom nu

Under och1960- 1970-talen ökade politikens betydelse och
samhällets makt. Frarnstegsoptimismen ocksåstor,var men

möjligheterna långsiktig planering skapa dentron att genom
framtid människorna förutsattes eftersträva. Samhälletssom
institutioner och de organisationerna skullestora gemensamt se
till medborgarnas ambitioner och ideal förverkligades. De-att
mokratisering, välfärdsutveckling och verklig jämställdhet skulle

kundeDetta endast åstadkommas lösningar,garanteras. genom
politiskt beslutade och planmässigt genomförda. Detsom var

blev de tid.stora systemens
Utbildningspolitiken blev viktigt instrument i omdaningenett

samhället. kundeDen påverka utvecklingen för lång tidav
framåt och sågs medel för aktiv förändring. U 68:5ettsom
uppdrag allsidig utredning det eftergymnasialagöraattvar en av
utbildningssystemet. Direktiven omfattande. Värt att noteravar

uppdraget avsåg denår grundläggande utbildningen i dessatt
helhet, medan forskning och forskarutbildning inte skulle be-
handlas. Som ledamöter utsågs fyra högre statstjänstemän,
nämligen statssekreteraren i utbildningsdepartementet och tre
generaldirektören Vidare tillsattes referensgrupper,tre varar en
med företrädare för utbildningsväsendet. förFormen utred-
ningsarbetet innebar brott tidigare praxis. Dettaett mot var
uppseendeväckande och väckte stark kritik från många håll, inte
minst från universiteten och högskolorna, från lärare och stu-
denter.

huvudbetänkandeU 68:5 i januari Under arbetets1973.avgavs
gång hade publicerats antal delutredningar och debattskrif-ett

och del utredningen initierade försöksverksamheterter, en av
hade i gång. Efter remissbehandlingen sågs ärendetsatts över
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utredning, 68-beredningen. Regeringen ladeUav en ny en
principproposition i frågan våren varefter organisa-1975, en
tionskommitté fick i uppdrag konkretisera rad frågor ochatt en
skriva förslag till författningstexter.

slutliga propositionenDen i frågan lades fram i februari 1977.
Då hade regeringsskifte borgerlig utbildnings-Enägtett rum.
minister fick uppgiften signera det dokument för den fram-att
tida utbildningsplaneringen, i så hög grad prägladessom av
socialdemokratisk ideologi och grundsyn. den partipolitis-Men
ka debatten hade inte varit särskilt hård, det fannsäven om en
betydande olust inom delar borgerligheten. starkaDenstora av
kritiken kom från den akademiska världen.

Vi här sammanfattning huvuddragen i års hög-1977ger en av
skolereform. All eftergymnasial utbildning likställdes i formell
mening och inordnades under begrepp, Häg-ett gemensamt
yøéø/an.Beslutet byggde önskemålet kunna utforma ochatt
kontrollera nationellt för högre utbildning, åstad-ett system att
komma slags intellektuell pärmar/räkning. omfat-Dettaett system
tade utbildningsstrukturen, arbetsformema, utbildningarnas
innehåll, antagningen kvalitetsbegreppet, vilket iäven stormen
utsträckning definierades samhällsrelevans. Utbildningspo-som
litikens ställning underströks riksdagen stiftadeattgenom en
högskolelag, bl. rad allmänna samhällsmål försom angav ena.
verksamheten. lång rad högskolor enbartEn för grundläg-nya
gande utbildning inrättades; bl.a. blev de tidigare universitetsfi-
lialerna självständiga högskolor. princip skulle all grundläggan-I
de högskoleutbildning yrkesinriktas och utbildningen ske
utbildningslinjer, tillhörande någon fem yrkesutbildnings-av
sektorer, vilket blev den indelningsprincipen. Fakultets-nya
anknytningen försvann, vilket ytterligare försvagade sambandet
mellan utbildning och forskning.

Allmän antagningsbegränsning infördes till högre studier med
centrala detaljerade beslut antagningstal för olika ochorterom
utbildningar. Sverige fick unik kombinationnäraen nog av
massuniversitet och antagningsbegränsning. Studenternas me-
delålder ökade, och för vissa gymnasiets årskullar minskadeav
möjligheterna studera vidare. frånDetatt ett avstegsenare var
den tidigare centrala principen chanserna till högre utbild-att
ning tid ska lika. och vidgade antagnings- ochNyaöver vara
urvalsregler infördes dessa frågor hade i särskild 0rd-utretts
ning parallellt med arbetet i 68. institutionellaU Den organisa-
tionen förändrades i grunden. linje ellerFör linjeren grupp av
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inrättades planerings- och ledningsorgan kallade linjenämnder
med representation för lärare, studenter och yrkeslivet. Fakul-

och deras fick endast för forskning ochteterna organ ansvar
forskarutbildning. högskolestyrelserna ingick bl.a.I represen-

för kommuner och landsting. Landet indelades itanter sex
högskoleregioner, ledda regionstyrelser, i vilka företrädarnaav
för allmännas.k. intressen ungefär två tredjedelar.var

Vi konstaterathar reformen allt tillkom under jämfö-att trots
relsevis bred politisk enighet. missnöje fanns kanalise-Det som
rades inte i högljudd opinion. Kritiken tydligast blanden var
lärare och studenter, inte bland bildenheller dessamen var
entydig. Reformens jämställdhetsprofil kunde tänkas appellera
till revolutionärt sinnade studenter, dessa såg denmera men
främst uttryck för det korporativa samhälletsettsom samman-
smältning maktintressen för effektivt kunna styraatt mas-av

Studenterna i allmänhet vände sig tvånget i studie-motsorna.
uppläggningen och tillträdet till de filosofiska fakul-mot att

kunde detinte längre fritt. många professorerFörteterna var
slippalockande helt kunna sig åt forskningen ochägnaattvara

för Universi-den allt kaotiska grundutbildningen.ansvaret mer
tetslektorer och studierektorer för grundutbildningen kunde
höja sin de fick ökat inflytande utbild-status att ettgenom
ningen. de kunde hävda sina och sina institutionersGenom att
intressen deras förändrades måhändaochväxte engagemang
deras allmänna inställning till reformen. Stämningarna uni-
versiteten under de första åren 1980-talet präglades i över-av
raskande endast delvisgrad eller anpassning, ochacceptansav

uppgivenhet.av

Reaktiørz oc omm/ning

livligast diskuterade frågan -inte minst bland studenternaDen
kanske utbildningens organisation i utbildningslinjer samtvar-

dessas yrkesinrikming och dimensionering. därvidDet ut-var
bildningen inom de tidigare filosofiska Fakulteternas område

avsågs. övriga fakulteter, liksom inom tidigare icke-Inomsom
akademiska utbildningar, yrkeskaraktären eller mindrevar mer
självklar. uppluckring småningom till ståndkom såEn genom

lokala linjer inrättades och studenterna i störreatt attgenom
utsträckning komponerade utbildningar kombina-genomegna
tioner s.k. fristående kurser. formella förutsättningarnaDeav
för flexibel studieorganisation förbättrades efter hand.en mera
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socialdemokra-artikel denväckteuppmärksamhetStor aven
statsvetenskapiUppsaladocentenochidédebattörentiske

taladeHantidskriften Tiden 1982.iSverker Gustavsson om
fortgår"grundutbildningenavintellektualisering"den somav

högskoleut-medarbetet"vägledande försigvändeoch attmot
samhällsve-ochhumanistisk,innehåll inombildningens natur-

desiktär varitunderfakultet hartenskaplig utrotaattsenare
med in-demochetableradeinternationellt ersättaämnena en

Sverker Gustavs-behov."samhälleliga Närgrundaddelning
utbildningsdepartementetistatssekreterareblevsenareson

rådandedensnabbförväntaanledningfanns översynatt aven
läng-ochförsiktigblevdennastudieorganisationen, meramen

ochårkandidatexamen 1986filosofieäterinrättadesDocksam.
förbättring-behovetframhöllsbudgetpropositionårsi 1990 av

huvudsakibedömdesdettalinjesystemet,i även somomar
bl.a.beslötsärsnabbt.gick det NästaDärefterändamålsenligt.

ochjuliden 1993skulle upphöra 1linjesystemet att nyenatt
Yrkesutbildningssektorernainrättas.skulleexamensordning

grundläggandeför allanslagochförsvinnaskulle gemensamtett
högskolorna,ochuniversitetenenskildadetilldelasutbildning

utbildningsplanering-förvidgatskulledärtillvilka ett ansvar
en.

fickregeringborgerlignytillträddvarithade det1977 somen
högskolere-utformadgrundsocialdemokratisksjösätta en

ochregeringborgerligval fick överårsEfterform. 1991 taen
motståndarnapolitiskadeförändringsarbetefortsätta ett som

social-med tidigarekonfliktmycket iidetinlett, även varom
inomhuvudsakibedrevsArbetetuppfattning.demokratisk
kontakterformellamindreellerochdepartementet mergenom
"Fria uni-departementspromemoria,högskolevärlden. Enmed
remissbe-januaripresenterades i 1992,högskolor,ochversitet

och"Universitetpropositionengrund förtilloch låghandlades
Därmedjunii 1992.för kvalitet"högskolor frihet grun-var--

högskolereform.lagd för årsden 1993

bedömningaravslutandeNågra

utbildningenhögredenutvecklingen inomhurVi har un-sett
Underisamhällsutvecklingenspeglatefterkrigstidender stort.

alltiinomtillväxtsnabbskedde1960-talenoch1950- enen
tillkomenheterorganisatorisk Nyaoförändradväsentligt ram.

iinomskeddealltbyggdesbefintligaoch settstortut, men
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regelverk, det kom till uttryck i gällande universi-samma som
och examensstadgor. Satsningentetsstatuter högre ut-

bildning och forskning viktig förutsättning för landetsvar en
tillväxt och med ökningen antalet utbildningsplatser fickav nya

kompetenta ungdomar tillträde till gymnasium ochgrupper av
högskola. detInom politiska livet talade det starkaman om
samhället, skulle lika möjligheter för medborgarnasom ge att
inom för sin förmåga förverkliga sina ambitioner.ramen

års1977 högskolereforrn och utredningsarbetet föregicksom
denna är, uttryck för förskjutningar i samhäll-sett, ettsom
svärderingama åren före 1970 och under det följande årtiondet.

starkaDet samhället övergick till, så vill, det kollektivaom man
samhället.

Vid bedömning års högskolereforrn1977 det viktigtären av
hålla isär dess olika delar. Många utbildningaratt utanför det

akademiska området har sedan 1977 genomgått väsentligen
kvalitativ förnyelse. Kontakterna mellan olika utbildnings-
områden har ökat. Begreppet forskningsanknytning har etable-

och det oftaäven stått för ganska diffusarats tankar har detom
så småningom i många fall kunnat fyllas med konkret inne-ett
håll. fördjupatEtt samarbete har kommit till stånd mellan hög-
skolan och närings- och samhällslivet. En väsentlig komponent

det vidgadeär studentinflytandet med representation för stu-
denterna i högskolans Genom de högskolornas till-organ. nya
komst har utbildningsmöjligheterna spritts till medborgar-nya

Fort- och vidareutbildning har stimulerats.grupper.
Det uppenbart detär vid övergången mellan och60- 70-att

talen fanns behov bred den högreett översyn utbild-av en av
ningens innehåll och organisation i framtiden. Om detta råder
ingen oenighet. kundeMen inte detta arbete ha åstadkommits
med flexibla och differentierade medel i stället för i form av en
total, allt omfattande omdaning rådandeDe politiska förhål-
landena tillät måhända ingen Den traditionellavåg. uni-annan
versitets- och högskolevärlden akademisk utbildning och-
forskning, så vill skulle tvingas i "demokratisk"om man en-
organisation, präglad likrikming. Regionstyrelserna kan-av var
ske i många avseende stöd vid uppbyggnaden deett av nya
högskolorna, deras uppgiftnär planera ochmen attvar sam-
ordna den grundläggande högskoleutbildningen inom hela hög-
skoleregionen, alltså för det i regionenäven befintliga universi-

svarade för den helt dominerandetet delen, blev konsek-som
parodiska, såväl innehållsmässigt med tankevenserna som
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den sanslösa byråkrati byggdes för ändamålet. Ettsom upp
exempel avskaffandet de traditionella examensbe-ärannat av

inom de filosofiska fakulteterna. Filosofie kandidatex-greppen
sålunda med uppsjö examinaersattes typenarnen en av av

högskoleexamen x-linjen". Benämningen universitet förvar
Övermånga suspekt. huvud kan bristen förståelse förtaget

de traditionellt akademiska utbildningarnas särdrag och för de
skador de åsamkades i efterhand förvånande.som synas

Högskolereformen innebar svensk högre utbildning,1977 att
med regleringssystem unikt, avlägsnade sig frånett som var
flertalet andra västländers. Paradoxalt fanns utomlandsnog
bland många akademiska lärare och andra ansvariga nästan en
avundsjuka den svenska förmågan genomföra ochmot att -
tolerera totalreglerat vilket åtminstone vid förstaett system,-
påseendet verkade ändamålsenligt.

Avregleringen inom högskolan under de tio årensenaste var
återigen led i pågående samhällsförändring. har vuxitDetett en
fram misstro de och de allomfat-mot stora systemen moten
tande lösningarna. Mångfald har blivit nyckelord. Samhälletsett
utveckling bäst främjas stödja kompetens ochattanses genom
initiativförmåga med differentierade åtgärder. Decentralisering
och lokal beslutanderätt därvid viktiga medel.är

års reform genomfördes1993 under betydande politisk enig-
het. finns inslag i dagens utbildningspolitikDet där det råder
starka motsättningar, och det finns efter det regerings-nya
skiftet tecken återgång till tidigare centralistiska synsätten
liksom inom andra delar politiken. nuvarande principer-Deav

för grundutbildningen ligger dock förhoppningsvis fast.na

Forskarutbildningen

Relationen mellan och forskarsarnhället har förändratsstaten
från grunden sedan 1945. brukarMan samhället harsäga att
förvetenskapligats, och vetenskapen församhålleligats. Antalet
publicerade forskningsresultat har vuxit exponentiellt, och näs-

lika starkt har antalet forskare ökat. Forskningen har kom-tan
mit betraktas den dynamiska faktorn i samhällsföränd-att som
ringarna. och med forskningenI blev viktigt politisktatt ett
område, blev också forskarutbildningen och forskarkarriären

område där för utformning finansie-ochett staten tog ansvar
ring.
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till,kort tillbakablick Under me//ankrzggstiden tzttgåøggeninteEn var
"forskarutbildning"eller brirten førykan: paüttt/efåga.på, Denen
angelägenhet förfanns informell och personligensom var

mästare-lärlingsförhâllande rådde. inteprofessorn; Detett var
med kurser,aktuellt skapa formell forskarutbildningatt en

avhandlingsarbete.handledning och "övervakat Den ut-ett
universiteten medbildning forskare fanns skulle förseav som

lärare, därnäst förse bestämda yrkesområdennya
arbetskraft.med kvalificeradläroverkslektorer, överläkare

inrättaaktiva intresse kom till uttryck i beslutenStatens att pro-
humanistiska området.fessurer, förhållandevis många inom det

kulturell aktivitet,Førténing tppfattadex utsträckningt :tor som en
verksamhet.knuten till professorernas

faktorsamhällsförändrandeForskning som

i års univer-Nedslag förändrat 1945mötersynsättett ossav
borde fåprofessorernasitetsberedning, talade att merasom om
förändrades:Debattlägettid för handleda sina doktorander.att

blevvetenskapsbaserade samhälletföreställningarna detom
universitetsutred-starka. citat från årsutomordentligt 1955Ett

stämningsläget:ning belyser

teknikensOm vi får leva i fred, lovar män ettoss
decennier.samhälle inom loppet någranästan nytt av

med i dettaräknar samtidigtNationalekonomerna att
dubbeltmycket väl kan blisamhälle standardennya

har.så hög den visom nu

uniz/erritetemforykamjiø/edetta .r/eedeHixtørzlréfort/eniøzg visar attom
hållatillräckligtinte längre.rambä/Årøgápgzflfenbett Det attvarigya

kulturellt syfte.nivån i någotden internationella vagtuppe
kunskap blevför produktionenForskarna hade att av nyansvar

rikare,enbart åstadkomförändringsfaktor, inte utanetten som
forskarutbildadeandelensamhälle. ökalyckligare Genomett att

konkurren-internationellaSverige kunna hävda sig i denskulle

sen.
efter intematio-ansågs ha halkatEftersom svensk forskning

hur kundekärnfråga:nellt blev universitetens kapacitetsett en
Eftersom antalet studen-forskarbegåvningarnarekryteraman

forska.möjligheter 1955ökade, minskade professoremas attter
skulle kon-föreslog professorernaårs universitetsutredning att
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förändringstadierna,till de högreundervisningsincentrera en
forskarutbild-med skulle stärkaräknadeutredningensom

förbättradevidgasskulleRekryteringsbasenningen. genom
dokto-licentiand- ochoch amanuenstjånsterassistent- samt

randstipendier.
kalle/etiz/aforyøênings-defärxta påU niuerxiteten ungenmotstegentog

gångenför förstauniversitetsstadgaårsznifäer. 1964 gav
för läraresamlingsplatsställningformell"institutionen" somen

doktorander.och
innehållforskarutbildningens60-talet börjadebörjanI attav

samhällsproblem. Attfråga ochpolitiskbehandlas ettensom
hu-blevforskarkarriärenochforskarutbildningengranska
hadeFrågornaforskarutredning.årsvuduppgiften för 1963
starkfannsuniversitetenockså vidflitigt, ochdebatterats en

forskarut-utformadenhetligtförkortad ochför ny,opinion en
forskarutbildningeneffektiviseraAvsiktenbildning. attvar

tillgodosåg universitetensenbartden intesådant sätt attett
vetenskapligaproduceradeocksålärare,behov utan ex-nyaav
med olika kon-ituredoproblemlösare, att taperter, varsom

samhället.uppgifter ikreta
politis-sornfraøn/Jällr de00/2 ibeband/ade,utredningenDe problem Joni

Liksom inomçjiaktivátet.05/27969, uargenanøstrürnnángka bexluten
organisatoriskamedräknadegrundutbildningen att genomman

lagarbeteochhandledningproblemen:bemästraåtgärder kunna
Odéns under-Birgittautbildningen.nyckelorden i den nyavar

tvåutredningenfrångickstatsmakternavisarsökningar att
remiss-opinionen iåteftergifterdelvisbådaväsentliga punkter,
institu-dimensionerades inte,Forskarutbildningen utansvaren.

hellerdoktorander. Intefrittfortsättaficktionerna antagaatt
forskar-form tjänsteraspirantstadiet ibyggdes somav

assistenter ut.
bar969 nåm.nfonnznålen 7 intefleraUtuärderingarna visar att av

ochfakulteter,flertaletinomlångafortsattStudietiderna är
tidigare.år I1580-talet högreexamensåldern i slutet änvarav

fordringarnakvantitativadefastslogsreformbeslutet 1969 att
skulleavhandlingarnaskulle minska:doktorsexamen varaen

iinDetgesällarbeten, inte synsättetmästarprov. grep ve-nya
kon-gehör.vinna Ensvårigheterhaftoch hartenskapen att

avhand-inte har byggtsaspirantstadiet ärsekvens attutattav
akademiskadenutsikter inomforskarenskvalitetlingens avgör

följdtillförändratsocksåForskarutbildningen harkarriären. av
studenterrekryterarenbartinteåtskilligaden i ämnen somatt
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nyligen avlagt grundexamen, också redan ärutan personer som
inne eller har avslutat, yrkeskarriär.en

Forskarutbildningens omfattning blir politisk frågaen

Dimensioneringen har fortsatt intressera de politiska be-att
slutsfattarna. Forskarutbildningsutredningen FUN, 1977 hade
i uppdrag utarbeta för total dimen-sionering.att Manett system
oroade sig för överbefolkning inom forskarutbildningen.en
Antalet doktorander hade nämligen ökat "under 60-talet från 3

till200 12 400. troddeFUN intellektuell planhushållningatt en
möjlig, dimensionering skulle skapa balans mellanvar en som

tillgången forskarutbildade, arbetsmarknadens behov samt
de studerandes önskemål igenom utbildningen. Förhål-att
landena ändrades emellertid snabbt. den förstaI forskningspo-
litiska propositionen 1979 fruktade regeringen för framtidaen
brist forskarutbildade. Under 70-talet hade det dessutom
blivit alltmera uppenbart doktoranderna svarade för be-att en
tydande del svensk forskning, och de hade centralattav en
uppgift för förnya forskningen.att

Dimensioneringsresonemangen återkommer under 90-talet,
i samband med statsmakternas beslut fördubbla exami-nu att

nationen till år Föreskrifterna2000. antagningsbegräns-ningom
ändrades 1988. Tidigare hade antalet fått begränsas detom var
"oundgängligen nödvändigt, från får endast1988 såmen
många "kan erbjudas godtagbara villkor i frågaantas som om
handledning och studievillkor i övrigt."

Våren 7996färw/0g rvgeringenxutredare attpo/rtixka ber/nt ;ka azgäm
den lata/a dirnenrioneringen forskarutbildning, uäsent/zglinr/ag zettav en

femønpø/ilzlê på nniuerrrtetxørnrâdet. Tidigare under 90-taletmera
hade möjlighetenäven använda ekonomisk styrning diskute-att

i form aktivitetsrelaterade fakultetsanslag. Politi-rats, t.ex. av
kerna avstår dock fortfarande från forskarutbildningenatt styra
till vissa institutioner. års1993 beslut försöksverksamhetom
med forskarskolor dock exempelär bundenett en mera
forskarutbildning.



SOU 1997:7 75

Finansiering högre utbildningav

och forskning

Statsmakterna högre utbildning och forskning mångastyr
lagar, förordningar, propositioner och reglerings-sätt: genom

brev resurstilldelning. tilldelningenDet ärsamt genom av resur-
den statliga styrningen får sin konkreta utform-mestser som

ning. också härDet de dramatiska förändringarnaär mestsom
skett under de åren för50 forskningens del så drama-senaste -
tiska den politiska styrningen delvis spel.att satts ur

Mindre uppmärksammat villkoren för universitet ochär att
högskolor också påverkas kraftigt generella regler förgenom
statsförvaltningen, dess personalpolitik och ekonomiska redo-
visningssystem. Ofta har dessa generella regler haft in-större
verkan förhållandena inom universitetet de för högskolanän
specifika föreskrifterna. minst gäller detta reglernaInte ar-
betsmarknaden. har inte tagits till undervisning ochHänsyn att
forskning ställer annorlunda krav övriga delar statsför-än av
valtningen.

Styrsvårigheterna inom denna del statsförvaltningen harav
alltid varit forskning, liksom i någon mån hög-stora attgenom

utbildning, vägleds helt andra de politiskt-änre av normer
administrativa. Såväl vad kvalitetskriterier etiska ochavser som
andra spelregler det internationella och inomprofessionellaär

Forskningen i detta avseende besläktadärstyr.normer som
med konstnärlig eller idrottslig verksamhet. Svenska kanstaten
bidra till förutsättningarna, det de personliga prestatio-ärmen

och hur de den globala avgöraccepterasnerna scenen som
graden framgång.av

1944/45 1994/95Statsliggama för och

samlat mått förändringarnaEtt fås jämförelsegenom en av
statsliggarna vid början och slutet SO-årsperioden. Vi väljerav
för enkelhetens skull beskrivningen Lunds universitet.av

1944/45

sista krigsåretsDet Lundauniversitet hade ungefär 2 500 stu-
denter och professorer52 i fakulteter. 1940-talets universitet4
styrdes specificerad tilldelning lönegrads-genom noga av
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förtecknade arvoden, omkostnadsänslagplacerade tjänster,
Ävenmaterielanslag. vikariats-institutioner fördeladesamt
myndighet. Nå-besättning lägre prövades högretjänsterav av

produktionen i form avlagda examinaredovisninggon av av
publicerade årsbe-förekom universitetet självinte utöver att en

rättelse.

1994/95

Lunds universitet studenter,år har 40050 37 000 pro-senare
hög-fakulteter och därtill lärarhögskola,fessorer i 8 samt treen

skolor för konstnärlig utbildning.
1994/95 universitetetsårs statsliggare inleder med talaatt om

treårsperiod. Minståtagande i grundutbildningen under 8en
ska civilin-examina ska avläggas, minst 1 520400 stvarav avse

skaUniversitetetminst läkarexamengenjörsexarnen, 500 0.s.v.
studenternas resultat uttryckt i helårsprestationer.redovisaäven

närvarande studenterEkonomisk ersättning erhålles för antal
helårsprestationer.för redovisadesamt

särskilda anslags-forskning och forskarutbildning finnsFör
särskildför och de fakulteterna. Någon8poster var en av

antalet doktors-prestationsnivå inte här, utöver attanges
öka.examina ska

disponera tilldeladestår det universitetet frittI stort sett att
i riktning defrämjar verksamhetensätt motresurser som

eller dra allaangivna målen. Universitetet kan inrätta tjänster
för tillsättningen. Dockinklusive professorer, och ävensvarar

flertalet ledamöter i universi-rektor regeringen liksomutses av
styrelse.tets

Gmw 50räknat bar blivit 70 på år-universitetet gånger :töms men
/3.minxéat till 7 Det.rtatyâggamnx Luna bar däremotaz/xnnft ärom

detaáxg/rningminskad

50Utvecklingen under år

huvuddelenUtvecklingen har gått stegvis. Till börjanen var av
forskning; deninte uppdelade utbildning ochresurserna

meddominerande professorn, förutsattes sysslalärartjänsten,
disponerades förbådadera. Mindre och öronmärkta anslag sär-

skilda undervisningsmoment.
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under-förmedelstilldelningenhand ökade denEfter separata
ochsärskilda lärartjänsterflervisning, både genomgenom

materiel.ochtimarvoderingavsedda förkursanslag
särskildmedelstilldelningfick dennatidigareSom nämnts en

erhöll institutionerdenna"automatiken". Enligtutformning,
naturvetenskap-samhällsvetenskapliga ochhumanistiska,inom

grundade sigresursförstärkningliga fakulteterna an-somen
denAutomatikanslagetregistrerade.talet studenter gavsom var

lektorstjänster.antalgrunden förekonomiska stortett
anslagiuniversitetenssepareradesreformEfter års1977 tre

sektorxan-faknltetsanslag,styrning.vilka fick Detdelar separat var
enxtakaliryerindividuellaLIE-anrlageljör lokala ochoch:lag samt

hade varitsittgamla fakulteterna,kurser. sättDe ensom
impotenta.verksamhet, gjordessammanhållengaranti för en

fakultetsanslaget,hanteradefakultetsnämndemaDe avsettnya
hade detLinjenämndernaforskarutbildning.ochför forskning
utövadeutbildningsplaneringen ochförövergripande ansvaret

utbildningsresursema,fördelningeninflytande ävenstort av
utbildnings-ochlärosätenvarierade mellanförhållandenaom

sektorsanslagen,utbildning,anslagen förområden. De största
parentetisk in-särskildSomavsåg fem utbildningxsektorer: en

utbild-hadeinrättades regionsgmelrerna.Dessa överstans ansvar
till delochregion,högskolor inomvid allaningen var enen

infly-hade ingetRegionstyrelsemauniversiteten.överordnade
mel-LIE-anslagenfördeladefakultetsanslagentande över men

högskolor.lan regionens
uppdelningkonstladinnebarorganisationenDen avennya

utbildnings-sektoremaverksamhet, eftersominreuniversitetens
med fakulteterna.kongruentainte var

mellanskilsmässanekonomiskaorganisatoriska ochDen ut-
motsvarig-planet fickdet lokalaoch forskningbildning en

komutbildningsdepartementet. Snarthet inom separaten
den ordi-tidpunktibland vidforskningsproposition, änannan

innehöll grundutbildnings-statsverkspropositionennarie som
ministe-budgetförslag. Detutbildningsdepartementetsdelen av

fackdeparte-mentetfrånforskningenriella för togsansvaret
år företräddesunder fleraochvice statsministern,och lades

statssekreterare.forskning tvåutbildning och av
koppladesoc/Jforxkningansvaret utbildningindelningDenna pa-au

førrkningyankrgztningstark plâdering färmedradaxalt an.rar/zman ennøg
blivitlyaJtilixeralEjêkten ,kanutbildning. någotall bágnz att.vägar--
bogykølor00/7vidforskningen uniuenitetj/"ännadesfrånnndervirningen
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bade erzjñttfmkningyøganfiøtiørø, .ramtidzggt den vid de mindrexøm :om
/Jágrkø/een/Jetema fzraüêningrarzkqytax:kulle

Under de kommande åren utvecklades högskoleanslagen mer
och ramanslag, från vilka den ansvariga instansen in-motmer

högskolan kunde bestrida olika utgifter. Begreppetom raman-
slag innebär anslagi form klumpsumma från vilken iav en
princip alla utgifter ska bestridas. dessa anslag bakadesI efter-
hand in tidigare anslagsposter; de viktigaste gällde för-separata
valtning och bibliotek. gamlaDen till tjänstepost drogsrätten
in; portokosmader skulle bestridas inomäven ramanslag. Det
sista i ombildningen till ramanslag lokalkost-steget ävenattvar
nader i form hyra bakades in.av

Under 1980-talet markerades högskolestyrelsernas samlade
ekonomiska för utbildning forskning.och Motsvarandeansvar
skedde mellannivå möjligheten inrätta s.k. utbild-attgenom
nings- och forskningsnämnder fördelade försom resurserna
både undervisning och forskning.

års reform1993 slutligen innebar högskolorna inte längreatt
fick sina utbildningsanslag efter antalet studieplatser; fordra-nu
des studenterna skulle närvarande dvs.l, registrerade.att vara
Därtill kom antaletdel anslaget dimensionerades efteratt en av
helårsprestationer. Högskolan fick därtill åta sig överatt en
treårsperiod examinera visst antal studenter. års reform1993ett
innebar revolutionerande förändring budgeteringen; hög-en av
skolesystemet har inte sig.ännu anpassat

fördelEn med det prestationsbaserade anslagssystemet är att
det tvingar fram kontroll kvaliteten i utbildning ochen av exa-
mination. kvalitetssäkringEn inte fullt genomförd iär ännu

mångasvensk högskola goda finns ställen.ansatsermen

Extern finansiering forskningenav

mycketEn ekonomisk förändring under 50-årsperiodenstor är
den tilltagande finansieringen forskningen, dvs. till-externa av
komst utanför de tidigare nämnda anslagenav resurser som
från regering och riksdag ställs till universitetens förfogande.
Tyvärr det svårt skildra den löpandeär utvecklingen efter-att

statistiken för olika år inte jämförbar. Vi ska därförärsom
koncentrera dagens situation.oss

Men under första delen SO-årsperiodenäven finns godaav
exempel finansiering förekom och ansågsatt extern vara av

Årsberättelsenvärde. den rektorI avgivna för Lunds univer-av
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1944/45sitet år redogörs sålunda med glädje och tacksamhet
för finansieringen det elektronmikroskop universitetetsomav

i stånd frikostigaköpa tack donationer ochsatts att ettvare
anslag statsmedel. Wallenbergska stiftelsenDonatorernaav var
60 kr Helsingborgs gummifabriks 10 kr,AB AB000 000

,Åkerlund och Rausing 6 kr, 5 krAB000 Ferrosan 000
,

Reymersholms Gamla Industri AB 5 kr och Svenska000
Sockerfabriksab Därtill5 kr. kom statsanslag000 7 000ett om
kronor. blandfinansiering karakteristiskDenna ävenårtyp av
för dagens universitet; dag hade förmodligen antalet företagi
varit mindre och gengäld hade forskningsråd och andra stiftel-i

varit inblandade.ser
källorna till början väsentligen del pri-De externa envar en

stiftelser. stiftelse och deloch Alice WallenbergsKnutvata en
stiftelser med medicinsk inriktning de viktigaste. Under ettvar

decennier Wallenbergsstiftelsen dominerande. Mångapar var
framstående forskargrupper fick också stöd från den ameri-
kanska Rockefeller Foundation.

Under åren denkom första utbyggnaden1942-1947 enav
forskningsrådsorganisation, kompletterad vid 80-taletssenast
slut. Forskningsrådens till början blygsamma,resurser var en

de storlek och forskningsrådeni betydelse. in-Attväxtemen
nebar förändrad maktbalans blev tidigt uppenbart: mångaen
professorer protesterade makten försköts från fakul-över att

till råden.teterna
Utvecklingen statliga accentueradesexterna resurserav

1960-talet. alla sektorer inom statsförvaltningen skulleNästan
ha sina forskningsresurser. Så fick byggforskning, tekniskt.ex.
utveckling, energi- och miljöforskning mycket stora resurser.

slog fast högskolan forskningsinsti-"samhälletsMan att var
och de flesta fallentut" i blev det också universitet och hög-

skolor fick utföra forskningen "på kontrakt".som
bra översikt den finansieringen i SOUEn över externa ges

"Forskning och tabell samladePengar", nedan.1996:29 Dense
effekten för blandat universitet Lunds univer-ärett typ attav

/sitetets totala kan beskrivas grundutbildnings-1 3resurser som
/ /anslag, fakultetsanslag för forskning och extemfinansi-1 3 1 3

erad forskning. innebär forskningen tillDet 50 åratt procentca
extemfinansierad. Utvecklingen denna nivå har skettmot suc-
cessivt. finansieringen fortsätter öka, framförDen externa att
allt tillkomst två ñnansieringskällor, Euro-storagenom av nya
peiska Unionen och de s.k. löntagarfondsstiftelsema.
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992/Tabell. Pmcentue//Jñrde/nángaufon/eniøzgxanx/ag 937

Fakultet F:ik-anslag Rådsanslag Sektorsanslag Icke-
statliga

l O l 4 ÖHumanistisk
76 5 l18Teologisk

7 4Juridisk
12 28 12Samhällsvet.

41 15 10 34Medicinsk
55 22Odontolog.

l 12 9 176Farmaceut
52 16 l lMat.-nat.vet.

31 19l 2Teknisk

anmärkningsvärdtycker inteDen 50 äratt procentsom en
fakultetsom-siffra bör minnas detta medelvärdet för allaäratt

frånråden. Variationema bland de fakultetemaår störstastora,
för humanister till för tekniker.30 63procent procent

olika institutio-Till detta kommer variationerna mellan deatt
vissainom fakultet innebärDetår ämnenstora. attnerna en

inom teknisk, medicinsk och matematisk-naturveten-t.ex.
skaplig fakultet kan ha sina utifrån.70-80 procent resurserav

Tillkomsten rikliga naturligtvisår utomor-externaav resurser
dentligt tacknåmlig dem hade svensk forskning varit säm-utan

både kvantitativt Kvalitetenoch kvalitativt. attgaranterasre av
de anslagen, särskilt från råden och vissa stiftelser,externa er-
hålles hård konkurrens där sökandes åskandeni varje vägs mot
andrai sakkunnigbedömning.en

del problemalltför rikliga ocksåMen externa enresurser ger
fråganoch svårförutsågbara effekter. principiellt viktigasteDen

gäller extemfinansiering frånforskningens styrning. rikligEn
många källor konventionella statliga styrningendengör att av
forskning fakultetsanslag blir illusorisk. Likaså har fa-genom
kultetsnåmndema mindre till det blir i självasägaatt om ver--
ket den enskilde forskaren eller forskningsgrupps-rättare
ledaren forskningen, innehållsligt ocksåinte barastyr utansom
ekonomiskt-administrativt. inlednings-blir sadeDet som-
vis de enskilda forskarnas den nationella ochprestationer-
internationella vådjobanan avgör.som
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effekterinstitution fårtill vissanslagendeMen externa en
"motfinan-krävakanfinansiärerutanför denna. Externaäven

för-tillställeranslagsmottagarensiering" dvs. resurseratt egna
fakultetsnämndemaoftafördelarLikasåprojektet.fogande för
anslagsmottagaresåinstitutionernaanslag tillsina att externa

"anti-Robin-leda tillkanmekanismerpremieras. Dessa en
ochinstitutionerfattigafråndvs.Hood-effekt" tasatt resurser

naturligtvisMotiveringenanslag.får ärtill dem storasomges
Nack-forskningen.kvalitethöganslag betyderatt externa

till-kanskeinstitutioner,med dettadelen är att genomsystem
förnackdelcirkel, tillskadligi ämnet.råka infalligheter, kan en

fakultet,betydelse inomkan haämnesinstitutionEn stor en
lära-dessforskarutbildning,grund- ochbåde för även om

anslag.erhåller/forskare tillfället inteför externastorare
deanslagmednackdel ärförutsägbarlättEn attexternastora

gällerdetuniversitetetinominfrastrukturenställer krav -
Därtill kommerstädningtelefonnät,data-ochbibliotek, o.s.v.

förarbetsgivaransvarregler ålagtsgällandeenligthögskolanatt
finansierad. Dettasådanpersonal,all äräven externt gene-som
anställningstrygghet. Detillframför allt knutnakostnader,rerar

universitetetsutnyttjandeanslagensökande externa av
måsteockså de80-taletframtvingadeinfrastruktuf att

kostnaderna.bidra till de gemensamma
externfinansieringmedproblemenmedfår räknaMan att

ikällornadetillkomstendelsöka,kommer nyaatt avgenom
framför alltkanskeochlöntagarfondsstiftelser, delsochEU --

fakultetsan-minskningökning ellerbristande rent avavgenom
slagen.

stude-1996:29SOUoch pengar"ForskningutredningenI
medel. Denhanteringenförtidsåtgångenrades externaav
sökaforskaregår förtidenojämförligt största att pengar; en

tillnormalarbetstidentyder 5-9enkät procentatt av
siffra.orimlig Fors-dettainteUtredningendetta. envaraanser

anslagsbeviljandeigranskningenförkartid även organ,
Även bedömstidsåtgångdennaforskningsråden.främst dä som

siffrornaframhållasdet måste ärutredningen.rimlig Men attav
forskareaktivabelastningeninnebärdetmedelvärden; att

detSärskilt böravsevärd.blirområdendelinom attnoterasen
sak-ytterligarebelastasforskarnade bästaofta är genomsom

fmansiärersoch andraforskningsrådensförkunniguppdrag
extemyânansieringenbedömareegfamaräkning. Det Jføzm attmenarsom
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bagså den :praktiken allvarligt beskär de bästaforykamaxär attnu ar-
betsmálág/Jetøn

Högskolans ekonomiadministration

Ovan skildrade förhållanden med totalt decentraliseraden
hantering klumpsumma rambudget ochav en storpengar en

finansiering med redovisningsansvar till alla finansiärerextern
har tvingat fram komplicerad ekonomisk förvaltning allaen
nivåer i högskolan. reella beslutsnivånDen har förskjutits till
institutionerna, där nödvändigt och aktuellt beslutsunderlag
alltid måste finnas. Trots detta förhållande har inte centralt
sammanhållna besluts- och kontrollfunktioner kunnat und-
vikas. de högskoleenhetemaInom blir de datoriseradestörre
ekonomisystemen med nödvändighet komplicerade.

statsfinansiellaAv och ekonomiadministrativa skäl har dess-
högskolans ekonomiadministration och regelverk knutitsutom

med övrig statsförvaltnings. inte högsko-Dettasamman passar
lans verksamhet. reella,Det för ekonomin skaansvaret av
många skäl ligga institutionerna. kräver ökad admi-Detta en

kompetensnistrativ där. Samtidigt det oacceptabelt med såär
svårgenomskådliga ekonomiadministrativa institutio-system att

parallellt tvingas ha lätthanterlig bokföring.nerna en egen,

Styrning och organisation

Maktstrukturen osedvanligt kompliceradär

Vi behandlar komplex delvis överlappar varandratre som men
olika aspekter den osedvanligt komplicerade makt-som ger

struktur gäller för universiteten:som

universitetens och högskolornas relation till statsmakterna-
regering och riksdag och till statsförvaltningen ifråga styr-om
ning, ansvarsfördelning, uppföljning och kontroll

det centrala ämbetsverkets förändrade roller-
den lokala beslutsorganisationen och förvaltningen vid uni--

versiteten
handlingsfrihet och självbestämmande för den enskilde uni--

versitetsläraren.
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naturligtvishandlarandra punktenförsta ochDen centra-om
universitetensockså hurdecentralisering,lisering och ommen

suveränitet ellervissmyndigheter förenas medställning ensom
makten för-punkten gäller hurtredjeautonomi för dem. Den
sådantfjärde handlarlärosätena, och dendelas inom somom

möjlig-heternaakademiska friheten, dvs.till denbrukar räknas
och undervisaforskaenskilde universitetslärarenför den att

inblandning.utan yttre

Bakgrund

;labila07900-talelyfärsla 5 år var

högre utbild-expanderade det1900-talets första årUnder 50
någon plan.följasuccessivt ochi Sverigeningssystemet utan att
den aka-integrerades iexisterande högskolornaNågra deav
mycketRegelverketoch förstatligades.demiska världen var

Dågällde ända tilluniversitetsstatuter 1956.stabilt: års1916
universitetensförändringarvissagjorde regeringen smärre av

fickså studenternabeslutsorganisation, bl.lokala rätt attatta.
Ännuundervisningsnämnderna.iutse representanter mera

filosofisk fakultet,examensstadga förårslånglivad 1907var
förändradesockså 1956.som

redanregeringenförändringstakten ochSedan ökade ersatte
Fortfarandestadga.meduniversitetsstatuterna1964 en ny

viktigkvar,gamla bestämmelsernafanns många de men enav
fullständigtförvaltninglokalanyhet universitetensatt om-var

haderegeringenmed föreskrifterorganiserades i enlighet som
konsta-universiteten slut,idylliska tiden vidutfärdat. "Den är

får honomLund. På och visterade prorektom i sätt man ge
universite-studenttillströmningenresultatSomrätt. ett varav

utbildadeoch billiga institutionerinte längre småten yr-som
samhällets elit.keskårer vilka tillhörde

debegränsadyäløbestämmanderätt MenU formel/aniuerráteten: var
inre angelägenheterinflytande sinahade överstort genom an-

kon-remisser och personligautredningar,slagsframställningar,
takter oftast regeringen,statsförvaltningen.inom Staten mera-

förordningar o.dyl.direktiv,riksdagen styrdesällan genom-
förhandlingarmestadels resultatetInnehållet i besluten var av

ochmellan statsmakteromsorgsfulla kompromisseroch pro-
de hand-och diffusa mål,Verksamheten hadefessorer. men
dessvetenskap föruniversiteten skulle bedrivalade att egenom
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skull. skulleStaten skydda Verksamheter relativtsom var svaga
angelägna för hela samhället. Tanken de successivaattmen var

framsteg universiteten gjorde skulle förnya den grundvalsom
kunskaper samhället behövde för sin utveckling.av som

Trefaxeri utvecklingenefter1945

Genom bestämma huvuddragen i utvecklingen från 40-talatt
till 90-tal får indikationer /Jurjñrva/tningspo/itikenpå bur förändrats.

Under 1940-talet börjar forskningen i detmotorman se som
moderna samhällets utveckling och spjutspets motsom en
framtiden. konsekvens därmed börjarI betrakta högrestaten
utbildning allmänkulturellinueitering änmera som en som en
kostnad, det hade dominerat dittills. Under 1950-synsätt som
talet förstärks föreställningen universiteten instrumentom som
för samhället: de ska tillgodose arbetsmarknadens behov av
akademiker, särskilt inom den växande offentliga sektorn.

1960-talet kännetecknas stark tilltro till storskalig utbildning:-av
oøb arbetxmarknadplanering utförs till politikensexperter,som av
möjligheter och till likformighet viktig mål.äratt styra att ett
1970-talet de politiska tid då dels den allom-är :tara prvgrammens
fattande Högskolan skapas, dels forskningspolitisk doktrinen
utformas. Samhällsperspektzivet dominerar.

och -90-talen:1980- denPartiella reformen decentralisering som
inletts under 70-talet fortsätter, grundutbildningens villkor
hamnar i och för olikheter inomcentrum utrymmet systemet

Tankar universiteten inte enbart statligaväxer. ärattom myn-
digheter också aktörer fri marknad sig gällande.görutan en

Antalet utredningar bar tillrattr decennium sedan 40-taletmye.rom ger
mått på :åuäZprvb/emenjör högreutbildning øtbforxkningett ,gmut som

politikernaspå ambitionen Kalendariet i kapitel god8 ger en upp-
fattning den strida åren.strömmenom genom

Möjligheterna för universiteten och högskolorna påverkaatt
det egentliga utredningsarbetet har varierat. års universi-1945
tetsberedning leddes professor Andrén ochGeorg hadeav en
god förankringi den akademiska världen. Motsvarande gällde

års1955 universitetsberedning.
fallet förMotsatsen och1960- 1970-talens utred-storavar

ningskomplex, den s.k. där ledamöterna utgjordesU 68, fyraav
högre statstjänstemän se vidare 11-12. sin tid mycketDets.
uppmärksammade UKAS-betänkandet arbets-avgavs enav

inom dåvarande universitetskanslersämbetet enbartgrupp som
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innebar60-taletunderFörändringenbestod tjänstemän. attav
fickintresseorganisationerandraochfackföreningarstudenter,

Bak-statsförvaltning.ochpolitikerliksomrepresentation,ökad
medinflytande.ochanspråk insynlågförändringenom

tidenvid denmisstrontviveldet ingetDessutom är attom
"vänderrepublikenakademiskaden taggarnaväxte sommot

Olof Palme.utåt"
statsmak-bildsammansättningUtredningarnas varen avger

förmågaochkunskapsådanfinnakunnaansåg sig somterna
Förvaltnings-förnyelse.ochkreativitetiskulle resultera

medsåledesförändradesuniversitetsområdetpolitiken inom
organisatoriskochkontrolldemokratiskbetoningenden avnya

effektivitet.
departementsut-antalettidenför dennyhet ärEn attsenaste

villpolitikernateckenvilketökar,DsUredningar är attett
förändringstempot.och höjabeslutsgångenförenkla

deåterspegla:zoc/JjêørxkningutbildningbognepåFörändringen z g/nen
årsueréxanzbeten. 1916regleratbarandra /ñgfattningar00/2ytatnter :an:

1956och LundUppsalaföruniversitetsstatuter ersattes--
LundUppsala,gällandeuniversitetsstatuter,Kungl.med Majzts

två do-deutformningprincipiellaTill sinGöteborg.och var
liv.inreuniversitetensregleradelika.tämligen Dekumenten

undervisningochforskning"vetenskapligUppgiften sades vara
berördesövrigtsamhället itillFörhållandetexamination".samt

desjälvklarasåförutsattesverksamhetenförinte. Målen attvar
ideladesfakultetenFilosofiskaexplicit.uttryckasbehövdeinte

fakultet,naturvetenskapligmatematiskhumanistisk och enen
historisk-filoso-sektioneri tvådelades i sinden förraoch tur

språkvetenskapliga.ochfiska
iansvarsområdetbeträffandeförändringenviktigasteDen

universitetendennauniversitetsstadga utöverårs1964 attvar
högsko-tekniskadeinstitutet,Karolinskaförskulle gällaäven

farmaceutiska institu-ochGöteborgihandelshögskolanlorna,
utbildningakademiskallsamordninginnebarDettatet. aven

hög-jordbruketsochStockholmiHandelshögskolanutom
de hu-avskildes frånfakulteterSamhällsvetenskapligaskolor.

samtligamedkonsistoriet,akademiskamanistiska. Det större
samtidigtstyrelserlokalauniversitetensblevdekaner, ensom

avskaffades.rad äldre organ
Sveri-förändring.radikalinnebarhögskolereformårs1977 en

för denföreskrifterövergripandemedfick Hágyéole/ag nyaenge
medHögskoleförordningochhögskolan reg-engemensamma
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ler för all högre utbildning och forskning, såväl statlig som
kommunal liksom tidigare med Handelshögskolan i Stockholm
och lantbruksuniversitetet undantagna. Högskolelagen inne-
höll rad allmänna och politiska mål: kontakt med arbets- ochen
samhällsliv, de studerandes personliga utveckling, förståelse för
andra länder och internationella förhållanden, forskningens
frihet betydelsen sprida kännedom forskningsamt attav om
och utvecklingsarbete. Högskoleförordningen alla tidiga-ersatte

examensstadgor respektive utbildningskungörelser.re
förändringarDe genomfördes innebar1991 desom

punkter här uppmärksammas inga principiella för-störresom
ändringar. Vi har fortfarande övergripande högskolelag meden
bl.a. allmänna målbeskrivningar och högskoleför-ordningen
med bestämmelser för organisationen utbild-gemensamma av
ning forskning.och Bland de allmänna målen attanges
ställdhet mellan kvinnor och ska iakttas. års reformmän 1991
innebar däremot fortsatt decentralisering och mindreen ett
detaljerat regelsystem.

Organisationsförändringarna under lång tid ettvar mera re-
sultat de snabba kvantitativa ökningarna i fråga studenterav om

sammanhållenän politik. förhållandeDetta förstärktesav en av
hävdvunnen princip fortfarande gällde: universitetenatt en

skulle och förändrasväxa övergripande politiskutan styr-en
ning. Högskolereformen 1977 avvek radikalt från denna tradi-
tion och sammankopplade universitetens utbildning och orga-
nisation med rad olika politiska mål. Universitetsfrågornaen
fick inte längre regering och statsförvalming,avgöras av utan
för första gången stiftade riksdagen Högskolelag.en

Relationen mellan statsmakter och universitet

komplexDetta behandlas med hjälp konkreta illustratio-treav
ner:
A uppföljningen under 60-talet massiva ekonomiskastatensav
satsningar
B de politiska under 70-taletstora programmen
C decentraliseringspolitiken under och80- 90-talen.

A Uppföljningen under 60-talet massiva ekonomiskastatensav
satsningar

Under 50-talet rådde enig/Jet den :farliga finansieringen: över/äger:-om
bet. Akademiska lärare och politiker samarbetade flera prin-om



SOU 1997:7 87

cipiellt viktiga beslut för klara ytterligare studenttill-att av
strömning. viktigaste resultatetDet anslag,typvar en ny av
aulømalzlêen, infördes inom de filosofiska fakulteterna.som
Principiellt automatiken universiteten unik position isett gav en
statsförvaltningen, där i övrigt alla anslag prövades inya en
omsorgsfull petitaprocess. Politikerna avstod från möjligheten

kontrollera universitetens anslagsvolym, faktumatt ett som
illustrerar deras starka samhällsposition. emellertidDetta var en

framgång för uppfattningen inblandning itemporär att statens
första hand skulle stödjande. Universiteten bidrog för-vara
modligen till politikernas attityder successivt förändrades,att
bl.a. negligera del studen-terna aldrigatt att storgenom en av
avlade någon hade varit litetDetta problem såettexamen.
länge studenterna få, det med studenttill-växtevar men
strömningen och riktade uppmärksamheten studiekurser-mot

omfång och lärarnas krav.nas
Med växande ugzfterföáde under 60-talet ökade /êraupå ggffek-itatens

00/1 krävdeláz/itet /eontm/Z. Staten modern och rationell arbets-en
fördelning, besked den akademii/ea yä/zyüma/lningenett attom
inte längre ansågs fungera. Enligt års stadga utgjorde rek-1956

den akademiska församlingen, det konsistoriet, detstörretor,
mindre konsistoriet och drätselnämnden de styrande organen
vid universitetet. rensade årsHär radikalt i1964 statuter en
struktur delvis hade sina i universitetens äldsta histo-röttersom
ria: konsistoriet blev det styrande skulleorganet Dessutom ett

RÅ,rektorsämbete nedan finnas. Riksdagen omorganise-se
rade och byggde universitetens lokala administration. Uni-ut
versitetens nyskapade centrala förvaltningar fick rad viktigaen
uppgifter. indelades i byråer ochDen sektioner efter fast-ett
ställt schema. Universiteten hade sig politikernamotsatt att
detta ville skapa fristående centralförvaltningar vidsätt varje
universitet. Förvaltningschefen blev nämligen rektors närmaste
medarbetare, och han självskriven ledamot konsis-var som av
toriet där tidigare enbart professorerna hade varit represente-
rade.

lagar oøbjâmrdniøzgarbeskriver inte uerk/zgbeten, de attacker 01/-men
jeinriklningen box .rtatxma/êzema. Riksdagen förvaltningschefengav

stark formell position, med omfattande förvaltnings- ochen
verkställighetsuppgifter. Förvaltningschefen ingick i rektors-
ärnbetet, i stadgan flertalet de uppgifterövertogsom av som

RÄrektor tidigare hade haft. skulle "förestås" rektor,ensam av
fattade besluti förvaltningschefens Fort-farandenärvaro.som
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företrädare.universitetets främstebetraktades rektor som
angelä-akademiskaansvarsområde skulle ligga i deRektors rent

för-medlande ochskulle hangenhetema. Inåt snarare vara
då rektorfrån äldre tidstyrande, kvarlevamedlande än varen

bland likar.den främste
åtpåflera andra wlêtzgaaktierBextämmelrema 795 6 och 7964

universitetensPortalparagrafen fastslog1956punkter. att upp-
examina-undervisningvetenskaplig forskning,gifter samtvar

bestämmelsendenhierarki flyttadestion. paragrafernasl ner
universi-fastslogparagraf i årsVidare: 19561964. 2 attstatuter

skullebeskydd och destod under Kungl. Maj:ts attteten
rättighe-de inkomster,oförkränkt den egendom"åtnjuta samt

dem."lagligen tillkommafriheter Denförmåner ochter, som
univer-uttryck förregeringenbestämmelsen strök 1964, attett

med and-likställasnågon särställningsiteten inte skulle ha utan
statliga myndigheter.ra

under 60-taletinriktade sigPolitiker och administratörer
särskilt förkorta studie-Jz/enréaçjâêtiøisera det maisuniøerxitetet, attatt

vilketlandet,skulle likformigaUtbildningarnatidema. övervara
fast-ställastyrdeUniversitetskanslersämbetet attgenom

de förstaförnorrnalstudieplaner varje Nuämne. stegentogs
domi-neradeutbildningslinjerde fasta yrkesinriktademot som

emellertid inteutbildningspolitiken från 60-talet. Detta nog.var
skildeuniversitetenbörjade förnekatendensEn attattvar man

ochhadesamhällsinstitutioner, defrån andrasig egenartatt en
liknades uni-Redan under 50-taletsärskilt berättigande.ett

utbildningsfabriken. Dårationellai stället vid denversiteten
produktionsmåttefter hand införablev det konsekvent att som

årsstudieplatser produktionsapparatensliknade industrins:
studentergenomströmning antaletnormalstudietid,storlek,

tidsrymd, måttklara under bestämdblir poängensom
industrimeta-Sverige harunder vecka.studentens arbete Ien
höjdpunktoch den nåddeforiken haft styrka,säregen enen

60-talet.under
förorganisation år/zgcentralförvaltningarna hadeDe ennya

studietider. Frånstudieresultat och 1964kvantitativ kantin av
personaladministrativaoch år framåt ökade universitetens20

många lärarerekryterades förhållandevisstarkt. börjanI yngre
resulterade iförhållande inte självklartoch forskare, ett som

och förvaltning.goda relationer mellan institutioner
sammanhangFörändringarna kan placeras in i störreett som

styrfor-traditionellainnebar .rkärptjämaltningipø/itik. Deen
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tillsjälvskrivenhetgick frånavvecklades. Utvecklingenmerna
bestämdei 1956och representativitet,val statuternat.ex. som

medblev viktigtdekaner.skulle sinafakulteterna väva Detatt
administ-egenskapsådani uppdragen ochkontinuitet somen

administrativavaldes.kompetens hos dem Derativ ar-som
tradi-till denprestigefull sidokarriärbetsuppgifterna blev en

likställdheten inomresulterat iakademiska, vilket hartionellt att
professorskåren nedtonades.

beslut i mittenpolitiskarad exempelfinns såledesDet en
föränd-hadevisar sarnbâllpøsitiøn60-talet universitetet;attsomav

inflytandeockså detförloradeProfessorema övert.ex.rats.
givit dem.censorsinstitutet hadegymnasieutbildningen som

70-taletunderpolitiskaB De stora programmen
Sverige högsko-stiftaför förstaRiksdagens beslut 7977 gången iatt en

viktigtutbildning bade blivittill /Jágrelelag gang illustration ettattvar en
ocbdepartementkunde överlåtas åtsakornråde, längrepolitiskt intesom

utbildningutgjorde svensk högreUnder 60-taletstatjörvaltning.
och myckethistoriskt fram-vuxendeninget system, utan var

utformning-hade påverkatstudentökningenheterogen. Främst
lokaliseringspolitiken.geografiskahand deni andraen,

följdpolitikenoch vis den universitetenPå sätt atten avnyavar
ochoch det under 70-60-självklara legitimitet,badeförlorat sin att

expertis.vetenskap ochutbredd misstrotalen fanns moten
valetföreställningarbyggdeHögskolereforrnen attom av

viktiga-policyoch utformningenorganisatorisk form varenav
tydlig illustra-funktionssätt.frågor universitetens Enånre om

förändrades de traditio-förvalmingspolitikention till är attatt
minska i betydelse.fortsatte Ennella kollegiala beslutgñrrnerna att
medinflytandet förinstitutionaliseraderepresentativ princip stu-

lärare. akademiskaanställda ordinariedenter och andra Deän
rektor. Iställetväljasin gamlalärarna förlorade rätt att ensamma

förslagförbereda universitetsstyrelsensvalförsamlingskulle en
skulle bestårektor. Styrelsentill regeringen, utnämnde avsom

och intressegrupper,för olika korporationerrepresentanter
denyhetenlärarna Den externastora re-varvar en.varav

samtidigtfick majoritet i styrel-sema1987presentantema, som
avskaffades.regionstyrelsernadesom sex

-lik-sammansättninghögskolestyrelsernasFörändringen av
sammankopplades medtillkomsten regionstyrelsemassom av -

till respektive uni-bestärnrnanderattenbegränsaddecentraliseringen av
hade tidigarecentrala myndigheterversitet. Regeringen och
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fattat flertalet väsentliga beslut, inklusive alla lärarumämningar.
Efter ökade den1977 institutionella autonomin i betydelsen att
universiteten fick fatta beslut i fler frågor tidigare,rätt änatt
bl.a. inrätta flertalet tjänster och bestämma institu-överatt att
tionsindelning. De i nämnder ochexterna represen-tantema
styrelser skulle det fanns överensstämmelsegarantera att en
mellan universitetens verksamhet och vad samhället ville. Ett

budgetsystem med reservations-anslag högskolornanytt gav
möjligheter bestämma hur de utnyttjade anslagen.större att

5 bade hittat formerför genomföra roll,:in där dentalen attrg/a 73:a :om
/Juvnøjinansáärbade kvar det vzlêtzgaxte Bakom de-rglrinstrumentet.
centraliseringen, generell företeelse inom den statli-som var en

förvaltningen, låg således ingen misstro för-mot centrumsga
måga fatta riktiga beslut, den utslag önskanatt utan ettvar av

förenkla beslutsfattandet. Bilden och 80-talen70-att ärav
emellertid mycket oklar: i nuvarande forskningsläge kan man
ifrågasätta verkligen utnyttjade sin makt eller detstatenom om

blev så särintressen inom politik, förvaltning, före-attsnarare
fackföreningar, studentorganisationer och kommunertag,

del makt.övertog statensen av
Remltaten detentraliseringen dock annorlunda oe/Jlångt port-ärav mer

vadtiva xtatxmakternajörutyåg z Jina ävervaganden. finns fleraDetän
framgångsrika lokalt initierade utbildningslinjer. Antalet lokalt
inrättade professurer har ökat starkt. Lokala initiativ har varit
helt avgörande för tillkomsten forskningscentra, liksom förav
samverkan med näringslivet från 80-talets början.

Den omfattandeutvärdering 7977 bogskolertjormån gjordaav som
UH/lxjörsog vixar depolitiska målen bade zzppnâttxz mycketattgenom

olika utxträc/ening.Försöken prognostisera arbetsmarknadensatt
behov utbildningar misslyckades: det visade sig planerar-av att

hade byggt gårdagens erfarenheter.na
Det fnnx rad illuxtrationer till .rtatiförvaltningenx relationer tillatten

förändrades.universiteten ökade universitetens1984 inflytande över
hur de utformade sin lokala beslutsorganisation. Riksdagen
omstrukturerade de1984-86 akademiska låtar-tjänsterna. Anta-
let statliga regler minskade ytterligare, och det blev möjligt att
lokalt inrätta och tillsätta alla tjänster ordinarie professu-utom

Regionstyrelsema avskaffades efter långvarig kritikrer. mot
onödig byråkrati.

Under 7980-talet blev olikbeterna flerinom oe/Jg/dlzgare,systemet utan
detta politiskt Olikamål faktorer drev dennaatt utveck-ettvar

ling riktning ökad differentiering. Forskningens prestigemot
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och den forskningsfinansieringen gynnade universite-externa
Utbildningssystemet blev selektivt till följd detten. attmera av

tidvis fanns många fler sökande utbildningsplatser. finnsDetän
tydliga tecken studenterna rangordnade utbildningarna,att
främst antagningspoängen vid universiteten låg högre vidänatt
högskolorna. Sverige således inget undantag från regelnär att
skillnaderna i anseende mellan olika utbildningar ökar i massu-
niversitetet, detta oberoende politikens mål.av

C Decentraliseringspolitiken under och 90-talen80-
Reformerna under 1980-talet partiella, och politikerna slogvar

fortfarande vakt det enhetliga Institu-tionernasystemet.om var
i många fall obenägna sitt handlingsutrymme.utnyttja Dess-att

den arbetsrättsliga lagstiftningen för möjlig-gränserutom satte
heterna förändra högskolan se vidare 19.att s

Under 7990-talet beg/derdiuerxüering 00/2konkurrent frärnrtmera,
medel långsiktigt stärka utbildningarna: kvalitet. Ettatt nyttsom re-

surstilldelningssystem för grundutbildningen med enhetliga
prislappar har resulterat i regionala skillnader i anslagensatt
storlek inom utbildningsområde kunnat elimineras. Desamma
formella relationerna mellan och högskola har förändratsstat
ytterligare. Högskolorna får inrätta och tillsätta alla tjänster,nu
inklusive professurer. yrkesinriktade linjesystemet harDet av-
vecklats förmåntill för grundexamina med valfrihet, ochstor
antalet regler för verksamheten har minskat.

H ágskolørna erhåller enligt 7993433" ytudieordning ttlbpdragett ett-
kontrakt rned utbilda bestämt antal studenter. De.rtaten att ett nya,-
treåriga budgetperiodema, med färre och anslagsposter,större

del decentraliseringen. Staten ska enbart dimensioneraär en av
den högre utbildningen. högskola bestämmerVarje hur utbild-
ningen ska organiseras, och den har för antag-ningen.ansvar
Dittills hade de fått anslag i direkt proportion till antalet inrät-
tade studieplatser. anslagsmodellenDen selektiv:ärnya mera
anslagen beror antalet registrerade studenter och vad de

presterat.
Regeringoeb riksdag degamla kontrollrnekaniynzerna. "Frihetövergav

Varje reglering kräver sin motivering." Prop.är normen. egen
1992/ 93:1 relationen bygger förhandlingarDen ettnya om
kontrakt och performance indicators" prestations-att
kriterier finns. Universiteten får själva fastställa strategiska pla-

för sin verksamhet, ersättning för 60-talets makro-ner en
planer. förs diskussionDet huruvida förändringarnaen om ger
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former administ-verkligt inflytande eller innebärlärarna nya av
lärarna tvingaskontroller. Risken finns dessutomrativa sän-att
institutionens finan-kursfordringar för inte försämraka sina att

reform skulle byg-högskolan enligt årsSamtidigt 1993ser. som
för deninförde politikerna ordningnerifrån, att styraen nygas

beskrivs kompetens-konsumenter.från Studenternaovan. som
medföljaktligen producenter,Universitetslärarna blir en press

hålla oförändradöka produktiviteten eller i fallvarje attatt
inkomsterna.nivå, minskarannars

högskolor oebutveckling innebärHar finner .råledex stegvis att:omen
viktigt, betraktar galna,blir betraktade 00/2,detuniverritet ärsom,

marknaden. Uni-Omvärlden den jungfruligarfänföretag. år:om
använder marknads-och institutionernaversiteten, fakultetema

för del deföring och lobbying externaatt pengarna:av
uni-byråkrati inommarknadsinrikmingen har genererat en ny

versiteten.
experimentomrâdeförSammantaget blivitbar nniveriiteten gp aven ry

oo/Jmellan ojentlzgstatlig framoganisation när gränsenväxer nu,;om
harMål- och resultatstymingfödéittay.går bållerpâprivat att re-

utbildningen. Svårig-dan fått tradition inom den högrevissen
målen till konkretaheten bryta de övergripandeär att an-ner

förutsättning förvill åstadkomma,visningar för det enman
med målsätt-utvärdering. enbart arbetararbetet med Om man

Alltförgenerell och därmed ointressant.ningar blir alltförman
inblandning i det löpan-å andra sidan leder tillkonkretionstor

"kvalitetsbyrålcrati iUtomlands universitetensde arbetet. växer
kvalitet ochomfång. hemma finns tendens:Här utvär-samma

kvalitetdering modeord. Problemet har visat sigär attvaranya
svår standar-samband med utbildning och forskningi är att

med undervisningensdisera, eftersom den hör nära samman
framtida kollisionerstoff. finns risker föroch forskningens Hår

mellan olika organisationskulturer.
omfångockontroll olika former äkariUtvärdering oebrevision i är

g/fentlzgverksam/Jet. Iförmodligen omfattande inom någonän annanmera
fortlöpande inomakademiskexempelvis utvärderingUSA är en
byråkratiskt eller politiskthar föga medgöraattprocess, som
prestationskriterier.formulerade performance indicators Ut-

politiska styrning-uppgift förbättra denvärderingens inteär att
höja den intellek-befrämja innovationskraften ochutan atten,

tilltuella nivån. Så länge former för kvalitativ utvärdering inte
sammankopp-i Sverige, kan denfullo har genomförts nya

resultera i akademiskalingen genomströmning och anslag attav
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återvänder tillDåkvantitativaånyo betraktas istudier termer.
institutionernas1960-talet, då enbarti slutetläge som avsamma

med skärptiintressant. Riskenproduktivitet systemettvar
opportunismenstudenterochkonkurrens år attpengarom

tilltar.
;nål øe/Jreiultatsg/mingregel- tillföád frånB äuegången är attn au

denbar ä/éatfordringarna på revixionen,under 90-taletstatmzakterna
/ diskute-Budgetpropositionen 1993 94RRl/zs.såvälinterna .ro/n

kontroll och rådgiv-förstärkt internutförligt behovetrade av
tillräck-förfogaruniversitetennödvändigtdetning: överär att

och uppföljningsamlad planeringförliga instrument aven
enligtska dockekonomi." Revisionenochbåde verksamhet

revisionkontrollera årligenbartpropositionen inte utan vara
stärka led-medverka till"påtagligteffektiviteten:inriktad att

organisationenmöjligheterdessningen och förbättra att styra
denbetonarförändringar." Regeringengenomföraoch attatt

hadeTill saken hör RRVåt styrelsen."ska "arbeta direkt att
befogenhet,mellankopplingenframhållit "brister i ansvar,

univer-exempeloch kontroll.kompetens Detta är attett
statliga förändrats.myndigheter har Irelation till andrasitetens

utveck-opåverkadeförhållandengamlaandra fall fortlever av
ArbetsgivarverkStatenslingen: SAV årtrots att numera en

till universitetenmaktrelationenförefalleruppdragsmyndighet
oförändrad.vara

bur igápfezttningama00/7 illurtrerarmellan universitetRelationen itat om
Debatten30barjörändratx under de åren.znájdg/Jeterpolitiken: renaste

in-kvalitet ochutbildningsresultat,handlarunder 90-talet om
soci-utbildningensinte den högreternationella perspektiv, om

från denhar vandrat Re-funktioner. Visionernaala stora
ska kunna hanteratill lösningarformens möjligheter suc-som

Politikerna villeförändringar. "ersättacessiva, snabba tron
med klart erkän-central planeringvärdet detaljerad ettenav

utvecklas ioch högskolor bästnande universitet ettatt sys-av
1992/ 93:1dem inre frihet." Prop.stortem garanterarsom

fleraVi justblir bestående.Det säkert dettainte ynrâttär att nuser
innebäran-tids förhållanden,återgång till äldretecken en en

beskärs:självbestämmanderättuniversitetens frihet ochde att
påverka antagningenHögskolornas möjligheter stu-att av-

begränsatsden-ter har
kontrolleraskainrättade Högskoleverketår 1995Det ut--

examinaformningen av
universitetsstyrelsernahar återinträtt iPolitikerna-
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Regeringen och riksdagen inrättar åter professurer-
fråga-I lokalplaneringen ska lokalförsörjningsverkStatensom

godkänna kontrakt omfattningstörreav
betänkandet den högsta-I utbildningen, forskarutbild-om

ningen, fastslår utredaren forskarutbildningens dimensione-att
ring fråga för utbildningspolitik och -planering frå-år Denen

har hittills ligga utanför den politiska domänen.ansettsgan
Tendenserna till detaljstyming mycket tydliga. Uni-anses vara

versitet och högskolor tvingas således arbeta utifrån1996 att
två delvis motstridiga innebärDet tungrodd ochsynsätt. en
otydlig situation sikt demoraliserande. nämndaDeärsom
exemplen skärpt maktutövning från politikernas sida kanen
dessutom komma mycket allvarliga konsekvenser iatt ett

där kan utkrävas rektorerna såsom myndig-system ansvar av
hetschefer.

Det centrala ämbetsverkets förändrade roller

under 1930-taletFörst blev kanxlemjör riket: avlö-universitet ett
ämbete; dessförinnan hade det haft karaktären he-nat av

dersuppdrag för ekonomiskt oberoende och högt ansedden
Personalen hos kanslem fåtalig, och kanslernsperson. var per-

sonliga styrka och avgjorde myndighetens infly-engagemang
tande verksamheten.över

skapades1964 Uniz/erxitetx/eanrlerzrâmbetet den hög-som
administrativa myndigheten för universiteten. politi-Mensta

UKÄkerna avsåg något traditionellt åmbetsverk:än ettmera
skulle för "rullande framtidsplanering" ochsvara en vara en
"permanent universitetsutredning". sin tidFör strävan ut-var

UKÄtalat modern i ämbetsverks uppgifter: skulleettsynen
initiera, utreda, planera, kontrollera och informera. Universite-

förlorade sitt hävdvunna inflytande valet universi-överten av
tetskansler. Riksdagen fråntog honom ställningen univer-som
sitetens förtroendeman och likställde universitetskanslem med
övriga statliga verkschefer.

UKÄsamband medI högskolereforrnen ombildades1977 till
UU niuerxitets- 00/7bággrkoleämbetet och fick utvidgat ansvar

central myndighet för all statlig högskoleutbildning medsom
UHÄundantag för jordbrukets högskolor. funktionerövertog

från flera andra statliga myndigheter. Till de uppgifternanya
hörde den samordnande planeringen utbildningen ochav an-

UHÄtagningen studenter. Liksom föregångaren petitaav avgav
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eller avgjorde be-yttrade sig ihögskoleområdet ochför hela
UHÄ den byrå-uttrycket förunder 70-taletsvärsärenden. blev

centralismen.kratiserade
80-taletutveckling underdenbetydelsefullt resultatEtt av

UHÃzs föränd-ställningtidigarehar diskuterats attvarsom
besluts-de mångadels kritikenföljdrades, motsom en av

UHÄ förloradefria universitet.dels visionernanivåerna, om
framhöllsutvärderingkontrolluppgifter, ochövergripande som

svårareblev alltcentralplanering.uppgift Detviktigare änen
till-besatthävda demyndigheternaöverordnadeför de attatt

utbildning-förhållandena inomkunskap de internaräcklig om
utbildade.behovarbetsmarknadenssak gälldeSamma avarna.

maøêtxtmkluremayimmelladecenniet deunder detE ty/Jet ärJenaxle
UHÄ akademiskafyllde denförsvagades,växande begzdelre.När

delauktorisation,formellharektorskonferensen, utan att en av
univer-finns SverigesSedan några åruppstod.det vakuum som

intressesammansluming förhögskoleförbund,sitets- och en
vid sidanUniversiteten harhögskolor.universitet ochlandets

eller dekanmöten,inrättat direktionerstyrelserna som sam-av
inteviktigare beslut.råder med rektor inför Det ännu att

mindreellerhar blivitbeslutsfattandet öppetavgöra meraom
formella förfaringssät-synpunkt: dettidigare. Ytterligareän en

betydelse tillisuccessivt minskathartjänstevägen,tet, att
tillsammanseller aktionerlobbyingförmån för uppvaktningar,

näringsliv.lokala politiker ochmed
UHÄ, uppdeladesdess funktioneravskaffades och1992 ett

överklagande-kanslersämbetet,utvårderingssekreteriat en
åter-årför högskoleservice. Tremyndighet verketsamt senare

samtidigtHögskoleverket,centralt ämbetsverk,kom ett nytt
högskoleserviceavskaffades. Verket förkanslersämbetetsom

med uppgiftuppdragsmyndighetrenodladomvandlades till en
antagningenmed bl.a.och högskolorbiträda universitetatt av

andraservice. Vissarådgivning ochmed juridiskstudenter samt
år.under dessaberördes förändringarna Det är ännuorgan av

organisationensdenuttala sig bestämtför tidigt att nyaom
uppenbartdet redan Hög-och uppgifter,arbetssätt är attmen

ochstyrningför del denhar ålagtsskoleverket att ensvara av
UHÄ 70-talet.utövade i slutetkontroll avsom
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Lokal beslutsorganisation

Fram till bägkm 50-talet Ledar-urzluerxrteterzsmå orgartzlratlorzer.av var
skap varken efterfrågades eller premierades, den individu-utan
ella och professionella insatsen avgörande för vetenskaps-var

akademiska professionen saknadeDen tradi-status.mannens
tioner leda organisationer. Mål och medel svåraatt attav var
bestämma, och den kollegiala organisationen inriktade sig att
fatta konsensusbeslut.

Enligt års universitetsstadga1964 svarade fakulteter och sek-
tioner för det vetenskapliga samarbetet och för organisationen

utbildning och examination. fakultetvarje och sektionInomav
inom filosofisk fakultet fanns utbildningsnämnden som var
fakultetens särskilda för utbildningsfrågor. sambandIorgan
med utbildningsreformen PUKAS erhöll utbildnings-1969
nämnderna vidgade uppgifter och förändrad sammansätt-en
ning, bl. med fler studenter. universiteten hadeInom stu-a.
denterna under 60-talet ifrågasatt rådandede makt-
förhållandena. svenska studentrörelsenDen lyckades vinna ett
betydande gehör hos statsmakterna, i slutet 60-taletsom av gav
studenterna och i institutionsstyrelse, utbildnings-säte stämma
nämnd och konsistorium. Fortfarande dock i hu-systemetvar
vudsak intakt.

Under 7970-talet Lêqfade ttarzétgrqbp den lo/eala be-staten ett om
.rlut.r0garzzratz0rrerr. kollegiala principen förloradeDen i betydelse
till förmån både för byråkratisk princip medexperter styren
stöd i krav legal och rationell effektivitet och en represen-
tativ styrning medverkan motstridiga intressen. Igenom av
fråga universitetsstyrelsens sammansättning hämtadeom re-
formatorerna sina intryck från styrelsen blevUSA. Den nya
dock inte den samhälleligt förankrade skyddsmur desom arne-
rikanska motsvarigheterna ledamöterna ageradeutgör, utan

för skilda intressen.representantersom
Det kollegiala perspektivet bar emellertid ltz/xkrzftzgt.visat vara

Efter finns det anledning1993 tala professorernas åter-att om
komst till makten. årens lagstiftning stöd förDe senaste attger

i första hand dem till prefekter, institutionschefer. Profes-utse
har dessutom avgörande inflytande fördelningenöversorema

fakulteternas forskningsresurser till lektorema, liksom överav
besluten i forskningsråd och andra fonder.

.1993 reformbalanserar dockår: detprofessionella irybtarzdet mot ett
marzagemertttärzkarzde rektor oeb :girelre all lag/tg beslutrkørrpe-:om ger
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kontakternaieffektivareuniversitetenAvsikten göraärtens. att
konkur-ochkunderuppdragsgivare,medmed omgivningen,

ochakademisk ledarecheflokalRektor änär ut-renter. mera
uni-varjefrån tidigareTill skillnadregeringen.nämnd avgörav

förvaltningschef. bety-Envill haversitet det tjänst somenom
institutio-basenheter,styrelsennyhetdelsefull avgörär att om

skillnad frånTillorganiseras.de skaoch hurska inrättasner,
ställ-säkerjuridisktlängreinstitutionernahar intetidigare en

ställethariUniversitetsledningensjälvständiganing organ.som
tillbeslutanderättöverföradelegationerfull frihet att genom

praktikenföljder iVilkaoch prefekter.institutionernämnder,
tidigtfår förförändringarna säga.är att

arbeteenbartnedåt,barjâ/trat inteverkliga maktendenFrågan är an:
mängdökandeinnebärDecentraliseringenoeb att enansvar.

upp-leverMångaforskare.ochlärareflyttatsbeslut har närmare
administrativadetillusorisk ellerförändringen attsomsom

bekvämtsigkan visaDecentraliseringenarbetet växer. ettvara
ned-skärningar,obehagligabeslutaslippaförsätt staten att om

medlemmar.professionensbeslutpolitiskaläggaatt
den öuegnpan-beslut universitetenaztfdregnpapø/jtikenxGenom :ätter

forsk-Högskolornaspelbqgykølezbo/átikende permanentutanur
möjligheterdehar utnyttjatdeverkarning mest somsomvara

lärarederasprofessurer,inrättardecentraliseringen Deger.
nyskapade lokalatillde får tillgångforskningsmedel ochsöker

mellandifferentieringtycksforskningsstiftelser. Som nämnts en
ound-arbetsfördelningochenheter i frågaolika status varaom

iskamassutbildningelit- ochforskningviklig när samt samsas
svenskaenhetligaintegrerade,nationella Detsystem.samma

leda tillkanpunkt,härharhögskolesystemet snartsomen svag
med sinochenheter,i mångaupplösningdess typer envarav

och denredan påbörjats,utveckling har ärprofil. sådanEn
bra.avseendenmånga

universitetslärarenDen enskilda

handlingsfri-vidsträckthafttraditionharProfessorerna enav
Fullmaktsumämningenämbetsmän.statligadehet, äratttrots

uni-medi ochföllför detta.garantin Densågs länge attsom
Ävenprofessorer.sinaår självsedan någraversiteten utnämner

ställ-legaltinte haruniversitetsvenska autonomasammaom
så haramerikanska,ellerengelskaning garanteratstatensom

betraktatbarföfaktlzgenakademikerSz/enxkaviss frihet.dem en
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regler:tat/ggn .rkydd Inøtgødgleke. kan deHär årenssenastesom
förvaltningspolitik betydande återverkningar.

sidaEn universitetsledningens ställning denärav attnya
tidigare kan komma krävassätt än Uni-ett annat att ansvar.

verxlteten: .yälubertänzønandekan z Jåfallgå de enLéilda lärarnant över
fri/yet. Enligt traditionell svensk förvaltningsrätt har den som
söker bestämdatjänst rättigheter, bland sinaen annat att
meriter prövade visst och överklaga beslutet,sätt iett att
sista hand till regeringen. rättigheterDessa har de årensenaste
minskat i betydelse till förmån för renodlade arbetsgivaraspek-

innebär inte enbart de sökandes skicklighetter, attsom som
forskare och lärare ska deras lämplighet i vidareprövas, utan
mening. sammanhangetI bör också många inneha-nämnas att

professurer i realiteten handplockas"vare av numera genom
tjänsterna inrättas inom avgränsade ämnesområden.att snävt

Här finns intreimnt ,êønzplákatiøn resultatet nypa/flikenären .torn nn-
der 90-talet: den enJ/eildes kan komma éorylákt medz universitetet;rätt
bandlingifribet. Universiteten har varit individuella organi-
sationer, där målen utvecklats successivt. Förhållandena blir
helt annorlunda universiteten integreradenär organi-sationer,är
med tydlig ledning och med verksamhetsidé kanen en som

pluralismen, det kollegialaöver samarbetet och diskussionenut
institutionerna.

otillräckligaDe befordringsmöjlighetema och den låga rörlig-
heten två strukturella problem.är Den låga rörligheten delvisär en

folk avforxénlngipølátt/een. Permanenta tjänster ledig-kungörssom
i konkurrens lockaröppen sökande från andra lärosäten. Under
1980-talet har dock de forskningsanslagen expanderarexterna
relativt och de söks naturligt dem redan finnssett, nog av som

institution. Rörligheten minskas också till följden attav
inte längre forskningens meritvärde inomstaten garanterar

vissa karriärer utanför högskolesystemet främst gymnasiesko-
lan, och den svenska arbetsmarknaden totalt efter-attav sett
frågar forskare.

Fribetygradenjär enskilda nniuerxitetslärare otbfonéagnqâper bar ökat
tillfdád expansionenför de anslagen.Forskarna har fåttexternaau
inflytande intäkterna, till prisetöver mycket arbetsin-storav en

för söka Externfinansieringen universitetensats att görpengar.
svåra både från den politiska nivån och för universi-att styra
tetsledningen. Statsmakternas enda möjlighet påverka in-att
täktssidan efter bokslutet draär in överskott, vilket får tillatt
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lusten sökaföljd forskare och institutioner atttapparatt pengar
och planera för längre tid.att

och detSamverkan mellan högskolan
övriga samhället

näringslivetHögskolan och

1944/45ärsredogörelse för står följandeLunds universitetsI
elektronmikroskop:läsa angående inköpatt ettav

för forskningen"Förvärvandet detta dyrbara, menav
utomordentligt viktiga mikroskop vackertutgör ett

ekonomiskt samarbeteexempel fruktbärandeett
enskildamellan det allmänna å sidan och perso-ena

företag å andra, till den vetenskapligaoch denner
fromma. Mikroskopet skall få sin platsforskningens

institutionen, kommerden histologiska attmen
användas flitigt fackmän vid rad andraävenav en

naturvetenskapliga inrättningar.medicinska och De
ha till donationema knu-bolag tillskjutit medel,som

skola få ha tillgång till instru-tit det villkoret detatt
för sina undersökningar. Universitetet glädermentet

sig detta samband mellan universitet och in-nya
dustri och hoppas allt starkare utvecklingen av
relationerna emellan.dem

platonska relationerna mellan universitet ochgoda,De närmast
fortsatte helt säkert under årtionden.näringsliv Motett par

70-talet skärskädades sambandenslutet och början1960-av av
och brutaltmellan universitet och näringsliv Isätt.ett nytt

med industrin betraktasvänsterrörelsen kom samarbete att som
kapitalistisk och försökte alla misstänk-utsugning sättman
liggöra de forskare institutioner bedrev forskning ioch som

mellannäringslivets Lund fick kontakt-konferenstjänst. l en
företrädare för forskning och näringsliv avbrytas under drama-
tiska former 1969.

med näringslivUtredning universitetsforskares samröreav
Visade inga anmärkningsvärda missförhållandenoch universitet

ef-och de revolutionära tendenserna hade konkretaytterst
fekter. de halo-effekt underDäremot attstorgav en genom

decennium förgifta samarbetsklimatet mellan forska-än ettmer
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och näringsliv. tvehågsnaDe forskarna skrämdes bort frånre
samverkan med näringslivet och förblev rädda för industriella
kontakter. Näringslivets företrädare hade också långt minne,
vilket märktes klimatet inom universitetet ändrades.när

Klimatväxlingen började 1980-talet. skulle närings-Nu
livskontakterna förbättras. tillsätts Forsérzingmamverøêaøir-1978
kommittén FOX/JM. Som resultat dess arbete bildadesav en-
heter vid universiteten med specifik uppgift stimuleraatt sam-
verkan med näringslivet och andra organisationer i universite-

omvärld.tens
Inom näringslivet hade redan 50-talet haft klart för sigman

intima kontakter med universitetsvärlden värde.att stortvar av
talande exempelEtt Astra-koncernen från sitt huvud-är som

kontor i Södertälje planterade självständiga forskningsinten-ut
siva enheter i anslutning till universiteten i Göteborgnära AB
Hässle, Lund AB Draco och Umeå AB Tika, numera upp-
hört.

Under 1980-talets början utvecklades också det kalladessom
avknoppningsföretag från universiteten. Baserade specifiken
uppfinning eller unik forskarkompetens kunde dessa företagen
blomstra i den intellektuellt miljön nära storgynnsamma en
högskola, exempelvis Chalmers i Göteborg. Därtill utvecklades

olika med eller statligt, landstingskommunalt ellersätt, utan
kommunalt stöd, s.k. forskningsbyar research parks, vilka
erbjöd effektiv infrastruktur för de små företagen eller fören
utvecklingsavknoppningar från företag. kändaDetstörre mest
exemplet Ideon i Lund.är

På några ställen har den fortsatta utvecklingen skett helt vid
sidan universitetet, ekonomiskt med uni-sarnröre,utanav men
versitetets goda minne. På andra ställen har universitetet direkt
eller indirekt sig kraftfullt och kanaliserat ekonomiskaengagerat

i utvecklingsbolag. Utvecklingen har förstärkts deresurser
sista åren bildande statligt finansierade holdingbolag,genom av
där universitet direkt påtar sig för exploateringett ansvar av
forskningens svenska universiteten ochDe högskolornarön.
börjar i detta avseende alltmer påminna de nordamerikans-om
ka.

Utvecklingen och Av godo i första handär ärgott ont. att
högskolans folk får direkta kontakter med näringslivet, till gagn
för utbildningens ändamålsenlighet. Naturligtvis det ocksåär av

värde snabbt kanaliseras i näringslivet tillrönstort att utnya
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regionenlokalaför denoch välfärd,sysselsättningförgagn
helhet.landet i sinförsåväl som

mellansamarbetetintimamed detnackdelarnapotentiellaDe
handförstaolika slag.många Inäringslivhögskola och är av

forskaren.enskildetill denrelateradedebör ärnämnas som
bisyssla,karaktärenharindustriellaDet enengagemanget enav

dettaRegler föröverhand.kanemellertid lättsyssla tasom
byggamåsteikontrollerasvårafinns är ett systematt sommen

anledning;olikaskadligakanBisysslornaförtroende. avvara
Vederbörande måstekvantjtativt.problemetenklastedet är

högsko-huvudsyssla inommed tid sintillräckligtkunna ägna
förtroendetskadakanbisysslorBekymmersammarelan. är som
forskarehögskola.eller Eninstitutionenhansför forskaren,

upp-fmning, kan-exploateringenengagerad iär en egenavsom
betraktasgivetvismåsteföretag,närståendeske i honomett

Likaledes kanbranschen.inomföretagandrajävig ettsom av
högskoleinsti-industri ochvissmellansamarbeteintimt enen

medbekantskapenföretagandrainnebäratution sägeratt upp
institutionen.

tillkanbisysslorforskarensenskildedenmedProblemen stor
denundvikaSvårareanmälningsplikt. ärundvikasdel attgenom

för-detsjälvt,universitetetdrabbakan närmålkonflikt som
marknadsori-tillkunskapssökarelångsiktigfrånvandlas enen

ekonomiska in-det fårsärskiltorganisation,enterad egnaom
haruniversitetsrektoramerikansko.dyl.i företag Entressen

under-brabaraegentligenuniversiteten ärpoängterar att
universitetförhanforskningochvisning somvarnar-

makers.business

landstingfrämstorganisationer,andramedSamverkan
och kommuner

formaliserade kon-någrahade inteuniversitetEfterkrigstidens
undantarorganisationer,samhälleligaandramedtakter manom

sjukvårds-huvudmän.och kommunerlandstingde varsom
formaliseratfakulteternamedicinskahade deMed dessa ett

hadefakul-tetemaförutsatteblandsamarbete, attattannatsom
sjukhusdemotsvarande förellerdireküoneriledamöterutse

läkarutbildning.förkunde utnyttjassom
kännetecknas rikthögskoloruniversitet ochDagens ettav

närregioner.sina Deomvärlden imedkontakternätverk av
sjukvårds-fortfarande gällatordekontakternaintimaste
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huvudmännen. Ett centralt avtal med föreskriver for-staten
för samverkan det gäller medicinsk utbildningnär ochmerna

forskning. bådaDe fakultet och sjukvårdshuvudmanparterna -
har det lokala planet ofta gått mycket längre, t.ex. genom-

sjukvårdshuvudmannen direkt bekostar professurer vidatt fa-
kulteten. Det centralavtalet föreskriver också sam-verkan inya
fördelningen den statliga "hyran för den fakultets-leddaav
verksamheten inom sjukhusets lokaler. Denna sam-verkan har
lett till ökad ömsesidig förståelse mellan Sannolikt harparterna.
den för Sverige unika symbiosen mellan medi-cinsk utbildning,
forskning och sjukvård också bidragit till vårt landatt ge en
framstående ställning inom biomedicinsk forskning och läke-
medelsindustri.

Även kommuner har åtagit sig olika forskningsfinan-typer av
siering och i samverkan med universiteten stimulerat t.ex.
kommunalekonomisk forskning. Kring de mindre högskolorna
har det lokala nätverket med kommunerna blivit särskilt starkt.
Gemensamma stiftelser och bolagsbildningar har förbättrat
förutsättningarna för högskolans verksamhet samtidigt som
klimatet för nyföretagande i dess närområde förbättrats. Sam-
verkan har naturligt också varit intim med kommunalt ellernog
landstingskommunalt drivna utbildningsanstalter.

Samhällsutvecklingen sker snabbast i regioner ligger närasom
universitet eller högskola. Särskilt tydlig har effektenett stort

varit i Norrland, där Umeå universitet och Högskolan i Luleå
visat sig framgångsrika regionalpolitiska satsningar. Det-vara

torde gälla andra delar Sverige, sistone harsamma ut-av
vecklingen i Karlskrona-Ronneby-området väckt störst upp-
märksamhet.

GöteborgsregionensFör del har visat deattman summan av
arbetstillfällen skapas avknoppningsföretag från Chal-som av

Tekniska Högskola i paritet med deär skapasmers som av
Volvo med sina underleverantörer, och de i tal ersät-att grova

de arbetstillfällen försvunnit i och med nedläggningenter som
varvsindustrin.av

I nordvästra Kanada har gjorts högskolesatsningar av samma
karaktär i Norrland. iMen Kanada har intesom settman sam-

goda effekt samhällsutvecklingen i Norrland. Somma som
förklaring har anförts den kanadensiska utbyggnaden enbartatt
gällde högre utbildning, och inte kombinerad med fastvar en
forskningsorganisation i Norrland. Om detta riktigtär ärsom
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högskolor i Sverige skadet starkt skäl för antalstörreatt ettett
få fasta forskningsresurser.

och förslagVärderingar

kan urskiljaden 50-årsperiod har studeratUnder mansom
universitetssys-utveckling utgår fråntydliga faser i etten som

undervisning, examina-kollegialt inflytandemed övertem stort
i ochsamtidigt den statliga regleringention och forskning, som

inte interventionis-för sig omfattande och detaljerad menvar
tisk.

olikabeslutsorganisation medfas kännetecknadesNästa enav
och studenter,samhälleliga intressegrupper, däribland lärare

följande fasen be-omfattande politisk styrning. denIsamt en
och kvalitet,frihet och incitament för utvecklingtonades samt

regler för relationernanödvändigheten fasta och entydigaav
härmedhögskolorna. linjemellan och universiteten och Istaten

huvudmannaskap.öppnades möjligheten till icke-statligt
högskolepolitiken lederVår genomgång universitets- ochav

framför i fyrareflexioner och förslag, vilka härfram till några
punkter.

och formerna förHögskolomas offentligrättsliga ställning
styrningen bör ändrasden politiska

statsförvalt-inordnade iHistoriskt svenska universitetärsett
har statli-regelverk gäller där. fallningen och det I ett parsom

ochtill stiftelser. 90-talets debatterhögskolor Iomstöptsga
myndigheter,beslut universiteten statliga änän somsomses

prefekteraktörer fri marknad. har blivit vanligareDet atten
universitet"företagare. Diskussionen "friakänner sig omsom

framstående amerikanska uni-påverkad den ställningär somav
europeiska universi-versitet har, kanske också de äldstaattav

korporationer.förflutet relativt friståendeharteten ett som
andraendast till inte tillFriheten diskuteras i relation staten,

universitetens offent-aktörer, marknaden. Otydligheten it.ex.
exemplifierarligrättsliga ställning har lyfts fram RUT 93, somav

betraktadeuniversiteten betraktar sig och blirmed att som--
delarsjälvständiga Part-än staten.motparter mera som av

de lokala och regionalanerskapet blir tydligast i sam-
manhangen.
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Det finn: radför/Jå//anden utreder den emmz-mom/erat" atten J07 nian
ággrättx/zggartällningen. Sedan gammalt verksamheten frånpressas
två håll: från universitetslärare begär frihetszon ochsom en
från samhället kräver insyn i den generella färdriktningensom
och verksamheten visar sitt värde. Innehållet i forskningenatt
och utbildningen inte. Forskningen och forskarna harstyrs

lagstadgat skydd fritt välja problem och redovisat.0.m. att re-
sultat, vilket knappast gäller statlig verksamhet.annan

påverkas relationenNumera mellan universitet och stat av en
rad omständigheter:nya

Som ,éunréapyoganisatiøner avviker universiteten väsentliga
punkter från andra myndigheter och näringslivet. Vid jämförel-

med dessa överbetonar den organisatoriska for-gärnaser man
bekostnad innehållet och funktionen. förStyrelsenmen av

universitet kan bara delvis anspråk företräda degöraett att
åsikter och stämningar finns inom verksamhetens olikasom

Verksamheten starkt heterogen och uppdeladärgrenar. en
rad i många avseenden fristående områden. universitet be-Ett
står och vis antal "småföretag" med ekono-sätt ettav egen
mi.

finansiella bilden komplex, ochDen b/anøyfnansimng harär en
den äldre anslagstilldelningen. Universiteten marknadso-ersatt

rienteras i den meningen de konkurrerar anslag ochatt om
själva del sina det inslaget ärsenastegenererar en av resurser;
EU-fmansierade projekt. Universiteten har blivit zgränsarganzl

balanserar mellanxationer marknadsorientering och of-som
fentligt ägarintresse.

Universiteten utpräglat personberoende och inriktadeär
yânrtqâmduktiøn. bygger värdeskalor, och reglerDe normer

resultaten ständigt ochpågående omprövning,ärsom enav
i utsträckning gäller de ingår iöver statsgränser:stor ettsom

internationellt kommunikationryxtenø. forskningsprojekten, ochI
inom utbildningen, finns klar tendensäven grän-attnumera en

mellan institutioner länderoch upplöses. in-Dettaämnen,ser
nebär den enskilda forskargruppen kommer iatt centrum mera

myndigheten universitetet.än -
Tidipenpektiz/en annorlunda för myndigheter och företag:är än

värdet pågående utbildning och forskning svårberäkneligtärav
och kan i utsträckning inte bestämmas förrän efter lång tid.stor

Universiteten bidrar med allmängiltigt, obundet, kvalificerat
vetande. Till sin karaktär måste forskningen och undervisning-

delvis självgående. Universiteten har till skillnad frånen vara
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kritik.institutionalzterat anszøarfår Detoch företagmyndigheter ett
ochuniversitetslärare harallabred enighetråder rättattom

riskexpertkunnandei sittmed utgångspunktskyldighet utanatt
rådandeochetablerade sanningarkritisktför sanktioner pröva

förmedlafritt skapa ochharsamhällsförhållanden. De rätt att
attityder.värderingar ochkunskaper,

kräverför universitetenförhållandenaförändradeDe ge-en
tillRelationenoffentligrättsliga ställning.nomlysning derasav

dialog,och byggalångsiktigtmåste utformasstatsmakterna
och skyl-rättigheterkontrakt ömsesidigaochförhandlingar om

förändringarnanödvändigakan devår meningdigheter. Enligt
myndighets-nuvarandeför deninominte åstadkommas ramen

högskolor skaochuniversitetställning förstrukturen. En ny
symbioserfruktbärandeskapade får frihetinnebära attatt nya

kapitletsjukvårdshuvudmännen semeddelikartat slag somav
samhället".övrigaoch det Detmellan högskolan"Samverkan

intimsymbioser:andra exempelfinns sarnver-gynnsamma
institu-och genetiskaväxtförädlingsindustrimellan svenskkan
nationellmånga årunderuniversitet hadevid Lundstionen stor

framkommaborde kunnagoda effekterbetydelse. Samma ge-
domstolar,myndighetermed statligaassociationernom nya

Sam-eller kommuner.företagsgrupperingarvägverk, försvar,
börorganisationeroch andrahögskoleenhetermellanarbetet

defi-"samverkanbedrivas undervår mening överenligt mottot
blir företag.högskoleenhetemanierade gränser än attsnarare

utövashögskolan Förpolitiska styrningendå denbörHur av
själv-högskolanunderstrykamissförstånd villundvika attatt

denförändringvidsamhället,delklart ska även avenvara en av
särställninghögskolanställningen. Attoffentligrättsliga enge

samhäl-sinafullgöramöjligheterden bättretillsyftar attatt ge
politisk styrning.undandra den frånfunktioner, inteleliga att

ochkvantitativabåde i dessutbildningssystemet,Planeringen av
ochhögskolanmellanske i dialogdimensioner, börkvalitativa

bli effektivarekanStyrningenpolitiska instanserna.de t.o.m.
generella,denfrågor ochväsentligatillden koncentrerasom

för-svinner.myndighetsstyrningen Re-statliga"automatiska",
överblickharomfattande ingensågelsystemet är attnumera
beslutdesamlade konsekvensernabedöma deoch kan somav

fattas.
hän-med vissautformasmåste dockstyrningenpolitiskaDen

ochtydlighetdärnästlångsiktighet,första krävsdetFörsyn.
för högsko-problemskaparförändringarSnabbakonsekvens.
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lan, där utbildningar och forskningsprogram har minst 3-5-åriga
planeringsperioder. Den politiska styrningen måste iänmera
dag utgå i från verksamhetens speciella förutsättningar. Princi-

bör "målstyrning med dialog.pen vara
Enligt vår uppfattning börjar nuvarande anslagssystem för ut-

bildningen, med efter presterade resultat, fungera bra.resurser
Högskolan bör till bli lyhörd för kom-uppmuntras att mera
mande behov kunskap och kompetens i samhället.av

Lärarnas arbetssituation förbättrasmåste

väldigaDen expansionen grundutbildning och forskning deav
åren har inte följts motsvarande ökning lärar-senaste av en av

stabernas storlek och kompetens. Antalet helårsstudenter har
mellan 1987/88 1994/95och ökat med 70nästan procent.
Antalet lärare adjunkter, lektorer och professorer har en-- w
dast ökat med 33 under period. betyderDetprocent attsamma
antalet studenter lärare har ökat från till eller12 med16 33per
procent.

Alltför många tjänster de mindre enheterna uppehålls av
lärare forskarutbildning, samtidigt kraven forsk-utan som
ningsanknyming utbildningen kvarstår. Antalet professurerav
har inte ökat i takt med forskarutbildningens omfattning, vilket

anmärkningsvärtär med tanke planerna på utökning och
effektivisering denna.av

Vi kan heller inte underlåta understryka de ökade kravatt som
ställs lärarnas kompetens och arbetsinsats. Därtill kommer

i utvärdering utbildningen. grundut-Inomnya engagemang av
bildningen finns skärpta krav pedagogisk kompetens och
förnyelse. Det också självklart lärarna ska handanses att ta om

växande antal utländska studenter med mycket skiftandeett
bakgrund och studieförutsätmingar. innebärDetta under-
visning och examination främmande språk.

Kraven ökar insatser inom forskningsinformation och
samverkan med näringsliv och andra myndigheter, samtidigt

den tidigare nämnda multifinansieringen forskningsom tarav
allt tid i anspråk.mer

de flestaInom högskolor söker premiera goda lärareman
med pedagogiska priser. långtDetta ifrån tillräckligt.ärex.

Oroande lärarkårens lojalitetär kan svikta politiken frånatt om
regering och riksdag ryckig och innehållerär motstridiga ele-
ment.
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Högskolans ekonomiadministrativa system
måste ändras

Högskolan inpassad i för statsförvaltningenär ett gemensamt
Ävenekonomiadministrativt främmande begrepp ochsystem.

tänkesätt har tvingats högskolan. Framför allt förhållan-tre
den mindre lämpligt för högskolan:gör systemet

Decentraliseringen ekonomiskt och ekonomihan-av ansvar-
tering till institutioner

Multifinansieringen forskningenav-
Forskningsprojekt finansieras och drivs alltmer allaöver-

såväl mellan institutioner,gränser, högskoleenheter och före-
mellan länder.tag som

högskola består i dagEn antal eller mindre själv-ettav mer
ständiga enheter, institutioner, och med sin ekonomi.var en
Stora delar forskningen dessa institutioner finansierasav
från många olika håll institution kan erhålla flera hundraen-
anslag. statliga ekonomiadministrativaDe inte kon-ärsystemen

förstruerade sådan verksamhet. Många anpassningar haren
gjorts och förblir svårt genomskåda ochärsystemet attmen
otillräckligt till högskolan. därigenom oratio-Det äranpassat
nellt och blir belastning stöd för verksamhe-än etten snarare

finns mångaDet på detta. svårigheten förEtt ärten. symtom
högskoleenhet balansera sina anslag och utgifter. Genomatten

institutionerna inte kan säker upp-fattningatt man en om
hur mycket har sig med, och inte hellerröraattpengar man
långsiktigt kan överblicka finansieringen, tenderar hellreattman

till litet överskott riskera underskott. Dettaänett att ettspara
viktig förklaring till hela högskoleenheter tenderarär att atten

visa överskott.stora
Skälen tvinga in högskolan i enhetligt uni-äratt ett system

formitetskrav önskan ha bättre kontroll ekono-översamt att
min. kan ifrågasätta behovetMan härav med tanke det om-
fattande revisionsarbete bedrivs inom högskolan. Desom
sammanlagda kostnaderna i tid och arbete måste också beaktas.

beskrivna utvecklingen talar starkt för högskolansDen att
ekonomiadministration måste ändras, offent-oavsett om en ny
ligrättslig ställning införs eller inte. Principen bör tillettvara
basenheterna, institutionerna, distribuerat och flexibelt ekono-
misystem, med obligatorisk rapportering vissa uppgifter,av
kopplat till regelbunden revision.
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högskolanPlanhushållning inte ipassar

bådeför antalet studerande har fortlöpande gjorts,Prognoser
studieinriktningar. återgett några siff-totalt och för olika Vi har

expansion, uppskattningarna slog kraftigtför 1960-talets därror
fel väsentligen berodde stats-maktemastillväxtentrots att
beslut utbyggnad gymnasieskolan. finns mångaDet ex-om av
empel slagit fel. Ironiskt har detta ocksåprognoser som nog

kan tyckagällt utbildningar för skola och barnomsorg, där man
innebar,underlag skulle finnas. års reform1977att ett gott som

framhållit, höjdpunkten tilltron till utbildningsplanering
Framskrivningar avseende arbets-genom prognoser.

marknadens och förändringar blev utslagsgivande förtillväxt
ochantalet utbildningsplatser olika linjer orter.

1960-taletTotalspärren från slog mycket hårt. slutetI1977 av
högskolestudier ilåg Sverige i vad gäller övergången tilltopp

hade landet till följdvästerlandet, i mitten 1980-taletmen av av
utformning sjunkit tillantagningsbegränsningen och reglemas

förda politiken ledde således dels tillbottenplacering. Denen
felslagna dels till allvarliga resursförluster attgenomprognoser,
flera ungdomskullar erbjöds otillräckliga möjligheter till hög-
skoleutbildning.

Efter insikten års slaghand 1977växte att ett systemom av
vår föränderliga tid. utbildnings-inte fungerar i snabbt Inom

och metod-planeringen betonas alltmer allmänna teori-
kritisktkunskaper, kommunikationsförrnåga och träning i tän-

kunskaper förkande. Bredd och flexibilitet har specifikaersatt
Ånyotänkt framtida yrkesstruktur. de ungdoms-satsasen

studerande, samtidigt behoven återkommande utbild-som av
ning fortsatt beaktas. planerings- och anslagssystemDet som

gäller för grundutbildningen bättre till dagensär anpassatnu
verklighet.

sagda måste ske, nationellthindrar inte planeringDet att en
och lokalt. Därvid de totala tillgängliga avgö-är resurserna en
rande utgångspunkt, tillgången personella och materi-men

begränsningar.ella vissa slag kan också Sam-utgöraresurser av
kvalificerad personalhället måste vidare tillgodose behov av

inom vissa bestämda områden.
gäller i högrehär grundutbildningenDet änsagtssom om

grad forskarutbildningen. förutsättningarnaDe utgörsyttreom
be-den vetenskapliga utvecklingen och de problem ochav av

hov finns i samhället och måste lösas veten-som som genom
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faktor de skildaskapligt arbete. begränsandeEn är resurser av
fattar sina be-slag universiteten kan erbjuda. Studenternasom

och kombineratslut utifrån personliga intressen engagemang
forskarstudier.med bedömningar värdet eller Detnyttan avav

forskarutbildningen alltmerfinns tendenser göraattnu
misstag inom denna"skolifierad. Risken görär att man samma

gjorde inom olika utbildnings-under 60-och 80-taletsom man
forskarskolor inomdvs. kvantitativt dimensionerasektorer, att

beräknade behov fors-ämnesområden efter samhälletsolika av
också anledningkarutbildade år framåt i tiden. finns3-5 Det att

för fors-misslyckandenerinra tidigare göraatt prognoserom
karutbildningen.

för-viktigare beslut och de börVal utbildning tillhör livetsav
konsek-behållas den enskilde individen, kommer att tasom

människornassamhällen med stark styrningIvenserna. av
emel-beslutsfattarna sighandlande ett storttar somansvar,

lertid aldrig utkräves.
inom högreplanhushâllning inte fungerarSlutsatsen är ut-att

bildning forskning.och
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Kalendarium viktigare utredningar ochöver

beslut

Universiteten1852 fick de första gemensamma
statutema
Universitetens1876 förnyades.statuter
Filosofiska fakulteten delades i humanistisken
och naturvetenskaplig sektionen
Examensstadga för filosofisk fakultet1907
Universitetsstatutema1908 reviderades

1916
1942- Forskningsrådsorganisationen formtog
47

juni års1945 universitetsberedning tillsattes U 451945
september Folke1952 Schmidts villkoren för till-rapport om

träde till högre utbildning SOU 1952:29
överlämnades

juni1955 års universitetsutredning tillsattes1955 U 55
april1956 universitetsstatuterNya

Filosofiska fakulteten delades i humanistisken
och matemaüsk-naturvetenskaplig fakulteten

juni1957 betänkande akademiska under-U 55:s "Den
visningen. Forskarrekryteringen" SOU
1957:24 överlämnades

juli1958 första universitetslektoraten inrättadesDe
anslagssystem, automatiken, infördesEtt nytt

inom de filosofiska fakulteterna
december1959 betänkande55:s Universitet och hög-U VI

skolori 1960-talets samhälle" överlämnades
SOU 1959:45

juni års1960 gymnasieutredning tillsattes1960
1962 november Ecklesiastikdepartementets och pla-prognos-

neringsgrupp P- gruppen presenterade
"Tendensema akademikernas arbetsmark-
nad fram till mitten 1970-talet SOUav
1962:55

1963 januari betänkande55:s Universitetens ochU VII.
högskolornas organisation och förvaltning
överlämnades SOU 1963:9
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högskolekommittéochuniversitets-årsmaj 1963
U 63tillsattes

huvudbetänkande EttGymnasieutredningensjuli
överlämna-1963:42SOUgymnasium"nytt

des
betänkan-utredningenStudiesocialaseptember- treavgav

och 7453den SOU 1963:44,november
riktlinjertillförslagmedProposition 1963:172oktober

och hög-universitetutbyggnadför fortsatt av
skolor

universitetsstadgajuni Ny1964
bildadesfakulteterSamhällsvetenskapliga

omorgani-centralförvalmingarUniversitetens
byggdesochserades ut

in-kanslersämbetetochUniversitets-juli1964
rättades

"Utbyggnadenhuvudbetänkandefebruari U 63:s1965 av
ochLokaliseringhögskolor.ochuniversitet

överlämnades1965:11-12kostnader" SOU
tillsattesKompetensutredningenoktober

förarbetsgruppUniversitetskanslersämbetetsfebruari1966
tillsattesUKASstudiegångar,fasta m.m.

UtbildningslinjerhuvudbetänkandeUKASfebruari1968
fakultet"överlämnadesfilosofiskvid

tillsattes68utbildningsutredning Uårsapril 1968
genomför-forskarutbildningsreformårshösten 19691969

forskarutbild-årsfrånefter förslag 1963des
1966:67-68ningsutredning SOU

vid deutbildningavseendePUKAS-reformenhösten
genomfördesfakulteternafilosofiska

huvudbetänkandeKompetensutredningens/ augustijuni1970
SOU 1970:21utbildning"till högre"Vägar

överlämnades1970:55och
tillsattesorskningsrådsutredningenFmaj1972

tillsattesKompetenskommitténjuni
Högskolan" SOUhuvudbetänkandejanuari U 68:s1973

överlämnades1973:2
tillsattes68-beredningenU1974 mars

tillsat-Forskarutbildningsutredningenapril
tes

överlämnade sin68-beredningenaugusti U promemo-
"Högskolereform"ria



112 SOU 1997:7

september Kompetenskommitténs betänkande "Om
behörighet och antagning till högskolan"
SOU 1974:71 överlämnades

1975 februari Regeringens principproposition 1975:9
"Reformering högskoleutbildningen"av av-
gavs

våren Den centrala organisationskommittén för
högskolereformen H 75 tillsattes

december förslagH 75:5 till högskolelag och andra för-
fattningar för högskolan överlämnades
UKÄoktober1976 omorganiserades Universitets- ochsom
högskoleämbetet

1977 februari Regeringens proposition utbildning"Om och
forskning inom högskolan m.m. avgavs
Forskningsrådsreformen SFS 1977:34mars

hösten års1977 högskolereform genomfördes
augusti Forskningsrådsutredningens betänkande

"Forskningspolitik" SOU 1977:52 överläm-
nades

oktober betänkandeFUN:s "Fortsatt högskoleutbild-
ning" SOU 1977:63 överlämnades

februari1978 Forskningssamverkanskommittén FOSAM
tillsattes

1979 förstaDen Forskningspolitiska propositionen
1978/79:119

oktober1980 FOSAMzs huvudbetänkande Högskolan i
FoU-samverkan" SOU 1980:46 överlämna-
des

1981 Utredningen forskningens och forskarut-om
bildningens situation publicerade betänkande-

Forskningens framtid" SOU 1981:29 ochna
"Forskarutbildningens metitvärde" SOU
1981:30

1982 hösten Sverker Gustavsson publicerade artikeln "1985
års forskningsproposition i tidskriften Tiden

1983 september Tillträdesuüedningen tillsattes
1984 januari-feb- Högskolelagen och högskoleförordningen

ruari reviderades SFS och1984:13 100
hösten1985 Lärartjänstrefonnen genomfördes SFS

1985:702
november Tillträdesuüedningens betänkande "Tillträde

till högskolan" SOU 1985:57 överlämnades
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propåterinfördeskand-examenFil1986
1985/86:100

tillsattesHögskoleutredningenfebruari1989
anslags-förformernaPrincippropositionvåren1990 om

avskaf-linjesystemetsochframställningar om
90/91:150fande prop

inrättadesforskningsrådetTeknikvetenskapliga
/ vissa92:76proposition 1991Regeringensdecember1991 om

inommyndighetsstrukturenförändringar av
studiestödsområdena,ochhögskole- m.m.

universitet"FriaDepartementspromemorianjanuari1992
presenteradeshögskoloroch

huvudbetänkandeHögskoleutredningensfebruari
1992:1SOUKompetens"Frihet Ansvar

överlämnades
betänkande "ResurserHögskoleutredningensmaj

grundutbildning" SOUhögskolansför
överlämnades1992:44

och"UniversitetpropositionRegeringensjuni
992/ 93:11kvalitet"förfrihethögskolor -

avgavs
Kansler-UI-LÄ ochavskaffadesjuli ettersattes av

HögskoleserviceförVerketochsämbete
högskolerefonnochuniversitets-års1993hösten1993

1993:100SFSgenomfördes
utsträckningavskaffades iLinjesystemet stor

revideradesForskningsrådsorganisatzionen
tillsattesRUTdecember -93

för inrättandeförberedelserKommittén förfebruari av1995
tillsatteshögskoleverkett m.m.

lämnadesRUTtill -93Tilläggsdirektivmars
1995:945SFSinrättadesHögskoleverketjuni

slutbetänkandesittöverlämnadeRUT -93februari1996
förändring"ochReform

överläm-Forskningsñnansieringsutredningen1996 mars
och"Forskningslutbetänkandenade sitt

1996:29SOUpengar"





ochArbetsmiljö
arbetarskydd

KällbergIngemar

Arbetarskyddsstyrelsen, där hanfödd Överdirektör i1934, är
har arbe-administrativ cheftidigare många år varit Hanunder

sedanstatsförvaltning och departement 1960-i centraltat
departementssekreterare i-Inrikesdepar-talet, exempelvis som

Invandrarpolids-huvudsekreterare ioch1963-69tementet som
kommittén.ka
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Arbetarskyddsverket
uppgifterdessoch

harverksamhetantal myndigheterbetydandefinnsDet ett vars
deras huvudupp-det intearbetsmiljöninverkan äräven om

strålskyddsinstitut, Statensgift. kan StatensHär nämnast.ex.
Sprängämnesin-ochElsäkerhetsverketkärnkraftsinspektion,

verk-nämnda myndighetershand siktarspektionen. förstaI
egendom imänniskor ochskadortill förhindrasamhet att

del,de anställda tillnaturligtviskommerallmänhet. Detta även
kärnkraftverk.vid arbetet i ettt.ex.

anställdas arbets-bevaka allaverk har uppgiftenendaEtt att
består Arbetar-Arbetarskyddsverket,miljö. Det är som av
ArbetarskyddsstyrelsenYrkesinspektionen.skyddsstyrelsen och

ocharbetsmiljö-förvaltningsmyndigheten förcentraladenår
yrkesinspek-donen.chefsmyndighet för Iarbetstidsfrågor och

ledning,uppgifter ingår förutomArbetarskyddsstyrelsens sam-
allmän-föreskrifter ochbl.a.och informationordning utatt ge

förderasarbets-givarna iinnebär kravråd attansvarsomna
Yrkes-inspektionen,anställda säker.arbetsmiljön för de är som

kontrollerahuvud-uppgifttillelva distrikt, harindelad iär att
föreskrifteroch dearbetsmiljölagstift-ningenefterlevnaden av

Arbetarskyddsstyrelsen ut.gersom
Arbetarskydds-utvecklingenuppdraget såhar tolkatjag att av

centrala frågor-härtill deoch orsakernaverkets organisation är

na.

arbetssättKällor och

Arbetarskyddsverketshuvudsakgäller alltså iFramställningen
förhållande till de faktorerutveckling iorganisatoriska som

statsverks-genomgångi uppdraget. har gjortjag en avanges
de flesta/budgetpropositioner därutöversedan 1950 samt pro-

alla sedanarbetsmiljöpolitiken ochhandlarpositioner som om
gåttDärtill harverkets organisation. jaghandlar1948 omsom

studerat do-harregleringsbrev. jagigenom antal Därutöverett
ledning,bedömt kunnakument inom verket jag t.ex.gesom

utveck-ochorganisationutredningar verketsinterna annatom
planeringsanvisningarstyrelsenslingsarbete samt m.m.

fokuseringlett tillmaterialet harGenomgången styr-enav
mellanförhållandethög gradoch berör därför iningsfrågor
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riksdagen, regeringen, Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesin-
spektionen. den inre organisationenHur utvecklats ock-upptar
så betydande Förhållandet till Vissa andraett utrymme. myn-
digheter och organisationer berörs. särskilda informa-Den
tionsverksamhet styrelsen bedriver och heltärsom som av-
giftsfinansierad har inte tagitjag med i redovisningen.

Den omorganisation gjordes behandlas1995 mycketsom
kortfattat.

jag redovisar förslagiNär proposition riksda-utan att ange
ställningstagande har förslaget bifallits.gens

Bakgrund tiden före 1949-

Arbetarskyddslagstiftningen och yrkesinspektionen

juliDen trädde den första1 1890 allmängiltiga författ-mera
ningen arbetarskyddets område i kraft. års lagDet 1889var
angående skydd yrkesfara. Samtidigt började den nyinrät-mot
tade yrkesinspektionen sin verksamhet. bestod di-Den treav
strikt med yrkesinspektör i distrikt.varjeen

nämnda lagen ochDen lag år minderårigas och1900en om
kvinnors användande till arbete i industriellt yrke 1912ersattes
med samlad lag arbetarskydd. förändrades sedanLagenen om
successivt och yrkesinspektionen byggdes Bl.a. inrättadesut. en
särskild yrkesinspektion avsåg kvinnors arbete ochsom som

Vidareleddes yrkesinspektris. infördes specialinspek-av en
tioner, det elektriska området och avseende skogs- ocht.ex.
flotmingsarbete. Antalet distrikt vid utgången elva.1948var av

jag inInnan utvecklingen efter kan det1945, vara
lämpligt kort redogöra för hur den dittillsvarande centralaatt
ledningen yrkesinspektionen utvecklats.av

Yrkesinspektionen ställdes till början under "inseende av"en
Kommerskollegium, bestämt under dess industribyrå.närmare
Kommerskollegium hade dock inte befogenhet meddelaatt
bindande föreskrifter för yrkesinspektionen. kommittéDen

förslag till års arbetarskyddslag1912 fann tillsy-som attavgav
skyddslagstiftningens efterlevnad bristfälligöver och attnen var

detta bl.a. berodde yrkesinspektionen saknade verkligatt en
chefsmyndighet. Från och med flyttades överinseendet1913
och ledningen yrkesinspektionen handläggningensamtav av
arbetarskyddsärenden till den nyinrättade Socialstyrelsen.över
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i års1912organisatoriska lösningdennaskäl förSom angavs
arbetarskydds-Socialstyrelseninrättandeproposition attavom

hade sinnäringsförvalmingenborde tillhörainteärendena utan
förvalt-arbetarfrågor imed övrigaplats tillsammansriktiga ett

ärendena.socialaför deningsorgan
År tillyrkesinspektionenledningenflyttades över1938 av

iavstyrktesöverflyttningFörslagetRiksförsäkringsanstalten. om
betänkandeEnligt detriksdag.vid årsmotionerflera 1937 som

itill förslagetskälenomorganisationentill grund förlåg var
skettutvecklingutomordentligahuvudsak följande. Den som

medförthadeårtiondenaområdet dedet sociala attsenaste
Soci-tillkommit.hadesocialämbetsverkflertal naturett avnya

ämbetsverketdet endadärförframstod intealstyrelsen som
önskemålintressen.sociala Ettuppgift tillvaratamed attvaratt

skildebegränsadesverksamhetSocialstyrelsens att mangenom
övrigamed styrelsenssambandinte hadesådant upp-somav

arbetarskyddsärendena.hördegifter. Dit

bakgrundtillKommentar
1949företiden-

in-ökademed dethänger ihopOrganisationsändringen 1913
lagstiftningårsförhållandenasociala 1912för detresset som

starkarebehövdesdethade konstateratinnebar. Man att en
hanterademyndighetför frågorna.myndighet Dencentral som

uppgiften.då lämpad förbefanns"arbetarfrågor"andra
frånfrågorna So-flyttadeAnnorlunda det Att1937. manvar

styrelsensbegränsahand föri förstacialstyrelsen att upp-var
härfrågor, i detplatsför beredaområdegifter attett nya

framgårbarnavårdsärenden.fattigvårds- och Detfallet pro-av
ocharbetarskyddetsamband mellanpositionen, även an-om

förändringenmellanlikhetverksamhet nämndes.staltens En av
socialpoli-emellertidochhuvudmannaskapet 1912 1937 attvar

för yrkesin-centralthur ledningenanfördes förtiska motiv
organiseras.skullespektionen
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Organisations- och regelförändringar 1949

Ny arbetarskyddslag

omfattande förändringEn skedde både i fråga regler ochom
organisation Redan1949. hade1938 utredning tillsätts fören

allmän arbetarskyddslagstiftzningen.göra översyn Iatt en av
slutet beslutade1939 regeringen i utredningsar-av om en paus

Årbetet kom till i början avlämnade1942. 1946attsom vara av
kommittén betänkande med förslag till lag skyddett motom
ohälsa och olycksfall i arbete SOU 1946:60 och be-ettm.m.
tänkande med förslag till organisation för tillsyn arbetar-av
skyddslagstiftningen SOU 1946:88.

Förslaget till arbetarskyddslag innehöll bl.a. utökadny en ex-
emplifiering skyddsåtgärder i enlighet med den teknikav som

i års lag. huvudsak1912 accepterade departements-använts I
chefen Gustav Möller i inriktningenProp. 1948:298 försla-av

bordeDäremot endast grunderna för arbetarskyddetsgen. ut-
formning i lagtexten och exemplifieringen sketas upp genom
administrativa tillämpningsföreskrifter. lagtekniska bear-Den
betning måste ske i departementet medförde proposi-attsom
tionen lag inte kunde läggas fram förrän hösten 1948.om ny
Förslaget förvaltningsmyndighet lämnades redanom en ny
under vårriksdagen år.samma

Arbetarskyddsstyrelsen inrättas

propositionenI inrättande Arbetarskyddsstyrelsen,om av
Prop. 1948:184, uttalade departementschefen han i likhetatt
med kommittén fann de växande uppgifterna området mo-
tivera särskilt ämbetsverk. erinrade hanHan redanett attom
vid överflyttningen arbetarskyddsbyrån till Riksförsäkrings-av
anstalten hade1937 uttalat i riksdagen det fanns tillräckligaatt
motiv för byrån till särskilt ämbetsverk.göraatt ett

Kommittén hade i sitt förslag uttalat de fördelar Riks-att som
försäkringsanstalten möjligen vunnit chefsmyndighetattav vara
för yrkesinspektionen inte uppvägdes den arbetsbelastningav
anstalten fått vidkännas. Yrkesinspektionen hade inte haft nå-

uppenbar fördel underställd ämbetsverkattgon ettav vara vars
huvuduppgift handlägga ärenden rörande den efter-attvar
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hjälpande inträffade sjukdoms- ochverksamheten grund av
olycksfall i arbete".

i myndigheten det inrättadeGrundstommen den 1919nya var
Arbetsrådet, handlade arbetstidsärenden, Riksförsäk-samtsom
ringsanstaltens arbetarskyddsbyrå. byråer inrättades,Tre en
arbetstidsbyrå, teknisk byrå och kanslibyrå. Därtill inrät-en en
tades fristående avdelningar, nämligen social avdelning,tre en

skogsavdelning och trafikavdelning.en en
Skogsavdelningen fick dubbel funktion. skulle delsDenen

handlägga ärenden i styrelsen gällde skog och flottning,som
dels inspektionsorgan specialinspektion -i de tvåettvara av-
distrikt denna inspektion delades insom

inrättandet trafikavdelningen tillfördes denGenom cent-av
rala myndigheten uppgift tidigare främst hade legaten ny som
på järnvägsstyrelsen. gällde tillsynen ban-, maskin-,Det över
säkerhets- och trafiktjänsten vid kalladesjärnvägarna. Den spe-
cialinspektionen för landtrafiken.

Arbetarskyddsstyrelsen organiserades kollegialt, dvs. dess sty-
relse bestod generaldirektören och cheferna för de byråertreav

kärnan i myndigheten. tidigare nämndaUtöver tresom var
fristående avdelningar fanns Överläkare och biträ-tjänster som
dande läkare, vilka timanställda. Cheferna för avdelningarnavar

överläkaren adjungerades till verksstyrelsen vid handlägg-samt
ning ärende tillhörde respektive hänskjutitsavdelningenav som
till överläkaren. handläggningen framför allt arbetstidsä-I av
renden skyddstekniska, yrkeshygieniska,även t.ex.men yr-av
kesmedicinska och ellersociala ärenden principiell betydelseav

vikt ärenden utfärdande, ändring eller upphä-större samt om
vande föreskrifter skulle ledamöter också delta partsre-av som

huvudsak efteri modell hade gällt vidpresentanter, en som
Arbetsrådet. rådet hade funnits, förutom opartiska leda-I tre

maximalt två arbetstagar- och två arbetsgivar-möter,
opartiska ledamöterna generaldirektörenDerepresentanter. var

i rådet, ordförande, och två andra tjänstemän.

Yrkesinspektionen omorganiseras

kvinnliga yrkesinspeküonens fristående ställning upphör-Den
de. inspektion skulle framdeles fullgörasDenna attgenom man

varje yrkesinspektionsdistrikt stationerade förtjänstemanen
de uppgifter legat på den kvinnliga inspektionen. Befatt-som
ningen kallades socialinspektör.
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Åtta socialinspektör inrättades och dist-tjänster trenya som
omvandlades till socialinspektörstjänster.riktsinspektristjänster

underVerksamheten ställdes grund sin speciella karaktärav
Soci-ledning den nyinrättade sociala avdelningen i styrelsen.av

frånalinspektörernas uppgifter vidgades till tillsyn ocksåen
allmänt social synpunkt, fortfarande kvinnorsäven ommera

skulle be-och minderårigas arbetsmiljöer stod i fokus. Vidare
fattningen socialinspektör inte förbehållas kvinnor såsomsom
varit fallet inom den kvinnliga yrkesinspektionen. Departe-

önskemålmentschefen ansåg dock det "syntes attatt ettvara
inspekterande personalen.ha åtminstone kvinna bland denen

tilläggas någon aldrig utsågs till socialinspektör.kanDet att man
uppdelad i elvaVid sidan den allmänna yrkesinspektionen,av

yrkesin-distrikt, den kommunala tillsynen, lydde undersom
vidspektionen, och nämnda två specialinspektioner fanns ut-

gången ytterligare antal specialinspektioner.1949 Detett varav
Specialinspek-bergmästarna, hade tillsynen översom gruvor,

tionen för luftfartstjänsten, Sprängämnesinspektjonen, Speci-
för starkströmsanläggningaralinspektionen elektriska

för stuveriarbete.Elinspektionen och Specialinspektionen
tillsyn enligt arbetarskyddslagstjftningen lyddefrågaI spe-om

chefsmyndigheten för yrkesinspektio-cialinspektjonerna under
från Arbetarskyddsstyrelsen, medan de i övrigtdvs. 1949nen,

lydde under eller hörde till andra myndigheter. kommu-Den
nala tilllsyn fanns behölls vid års reform.1949som

denåterkommer till frågorna specialinspektioner ochjag om
kommunala tillsynen.

yrkesinspektionsdistriktenFrågan inrätta styrelser förattom
med partsrepresentation aktualiserades motioner i riks-genom
dagen. Riksdagen utlåtandebeslöt i enlighet med statsutskottets

värda beaktande och frågani motionenatt argumenten attvar
skulle utredas. det inte styrelser iDock gällde enligt riksdagen
vedertagen rådgivande chefen förmening utan ett organ som
distriktet kunde rådgöra med i frågor och i ärendenstörre av
principiell innebörd.
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Kommentar till organisations- och regelför-
ändringar 1949

ska någotFörst motiven för tillsätta års1938nämnas attom
utredning. departementschefens Gustav Möller direktivI
nämndes först behovet modernisering, bl.a. därför attenav
Sverige nödgats underlåta ratificera "icke mindre vidänatt sex
de internationella arbetskonferenserna konventionsför-antagna
slag gällde frågor reglerades arbetarskyddslagen.i Desom som
gällde i fem fall kvinnors och barns arbete.

Vidare borde det fanns värdefulla anvisningar iövervägas om
rekommendationer från nämnda arbetskonferenser. förstaDen
nämnda arbetskonferensen hade hållits Därefter räknades1919.

antal frågor olika slag i direktiven.ett av upp
Direktiven tyder alltså fannsdet eftersläpning inter-att en

nationellt i arbetarskyddslagstiftningen. Utredningen tordesett
bortser från den internationella aspekten fåäven om man ses

led i det sociala reformarbete igångsattes underettsom som
1930-talets andra hälft.

Arbetarskyddslagen inte ramlagi den betydelse1949 var en
begreppet har, dvs. lag i likhet med års1977nu en som ar-
betsmiljölag för den reglering det ankomgav en ram som
Arbetarskyddsstyrelsen utforma. Karakteristiskt för års1949att
lag visserligen den bara grunderna för arbe-att togvar upp
tarskyddets utformning, medan exemplifieringen skyddsåt-av
gärder ankom Kungl. utforma i administrativMaj:t väg.att

och den kungörelse med exemplifiering utfärdadesLagen som
sedan utgångspunkt för frånden anvisningsverksamhetvar

Arbetarskyddsstyrelsen fram under lagens giltighets-växtesom
tid.

centralmyndigheten inrättades kan delAtt ses som en av en
reform arbetarskyddet, där dock lagstiftningenden ändradeav

det primära. kan ArbetarskyddsstyrelsenDet noteras attvar
inrättades och den allmänna yrkesinspektionen förstärktes och
omorganiserades innan lagförslaget lades fram för riksdagen.
Departementschefen nämnde särskilt önskvärd ökad effek-en
tivitet hos tillsynsorganen i propositionen motiv för dennasom
tågordning. propositionen den myndigheten ladesNär om nya
fram lagförslaget klart för remiss till lagrådet. Departe-var
mentschefen såg det fördel särskild centralmyn-attsom en en
dighet inrättades innan lagen trädde i kraft. kan hålla iMan



SOU 1997:7126

hadestatsråd år tidigare i riksdagenminnet nio utta-att samma
centralmyndig-motiv inrättalat det redan då funnits attatt en

alltså i sig starka.Skälen för inrätta myndighetenhet. att var
lågstyrelser i distriktenmotionerna inrättaI ettattom

riksda-motionärer i andra kammarenkonstaterande 21 avav
yrkesinspektio-föroch första kammaren förtroendei6 attgen

saknades i vidsträckta kretsar. Genom partssammansattanen
frågan iåterkommer tillskulle förtroende skapas.styrelser jag

avsnitt.nästa

1961/621949/50Budgetåren -

parlamentarisk utredning tillsattesEn
följde 1956proposition-

intressenternaorganisationen Re-upplevdes denHur nya av
under-utredning förtillkallades parlamentariskdan 1953 atten

organisa-Arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionenssöka
interpellationsde-bakgrunden finnstion och Verksamhet. I en
Stockholm ochGustafsson i sinterpellanterna herrarbatt där

in-styrelsen ochSkellefteå fp gick hårt åt bådeGustafsson i
från LO-sidan.kritik förts framspektionen. Vidare hade stark I

socialministern Gunnar Stränginterpellationssvaret utlovade
varit aktuell ifrågan hade sedan längesadeHanöversyn. atten

hand skulle gälla deni förstadepartementet översynensamt att
vadarbetarskyddslagen.Nedanpraktiska tillämpningen angesav

på.kritiken interpellationerna främst gicki ut
del yrkesin-i Stockholm sade bl.a.GustafssonHerr att en

för yrkesinspektionen i dag hystespektörer chefmotsvarar
tillämpa befogenhe-panisk förskräckelse "en närmast mot att

arbetsgivare utföraenligt lagen ålägga tredskande attterna att
styrelsen och befatt-Samarbetet mellanskyddsanordningar.

tillfredsställande. arbe-ningshavarna fältet inte Inomvar
dethade ifrågasatt intetarskyddet verksamma varpersoner om

påtaladesförhållandena. Vidareskälen till de dåligaett av-av
arbetsmarknadensaknaden direkt inflytande från parternaav

yrkesinspektionsdistrikten.i
synpunkter frånSkellefteå redovisade bl.a.Gustafsson iHerr

yrkesinspektionenLO-konferens där det gjordes gällande atten
fullföljdes, vilketsläpphänt och inledda ärenden inteattvar

riskera-för framgångmedförde det förtroende krävsatt som
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och igång tagits i dagspressendes. Frågan hade gång upp
reaktion frånfackförbundens märkt någonutan attorgan man

Klagomål styrelsen gällde bl.a. långsamstyrelsens sida. mot
dehandläggning ärenden och ifrågasättande parts-ett omav av

praktikenstyrelsen fick tillfälle ifanns i attrepresentanter som
Olycksfallensprincipiell räckvidd.behandla viktiga problem av

sedan 1940-talets bör-antal hade ökat från till 000200 000 300
ÅrÄr organisation ändamålsenligstyrelsensjan. resurserna

Ärska bli effektivtillräckligt för verksamhetenstora att sam-
yrkesinspektionen å sidan ocharbetet mellan styrelsen och ena

tillfredsställandearbetstagarnas å den andra Det varorgan
några interpellanten ställde.frågor som

Arbetarskyddsstyrelsen i yttrande tillkan tilläggasDet att so-
bestämmelse tvångs-cialdepartementet medgett lagensatt om

för-särskilt mycket. Anledningen tillåtgärder inte utnyttjats att
utfärdats i omfattningbud och förelägganden inte större sam-

manhängde enligt yttrandet med den allmänna inställningen att
verk-den riktiga i yrkesinspektionens"övertygelsens väg" var

bötesbelopp kundesamhet. Därtill kom det ringa ut-att som
ochföreläggande eller förbud mindre effektivtdömas gjorde ett

resursbristStyrelsen pekade ocksåinte lämpligt använda.att
statsrå-förklaring. de punkterDetta ett par somsom en var av

det redovisade i interpellationssvaret.
fanns föreläggande vidta visstvångsåtgärderDe attsom var

förbud bedriva visst arbete. Förbudsinstitutetåtgärd eller att
infördes redan i års lag medan föreläggandeinstimtet in-1912
fördes Underlåtelse efterkomma föreläggande eller1949. att

åtgärden inspektions-förbud straffbelagt. vanliga vidDenvar
skriftligt ibesök lämna anvisningar och råd muntligt ellerattvar

inspektionsmeddelande. Följande siffror verksamhetsbe-ett ur
rättelser för den allmänna yrkesinspektionen visar antalet ar-
betsställebesök, skriftliga inspektionsmeddelanden före-samt
lägganden och förbud och1953 1960.

År FöreläggandenBesök Skriftl. medd Förbud

1953 05642 12 032 26 33
1960 59741 894 8 14 19

utredning tillsattes, arbetarskyddsutredningen, lämna-Den som
de sina förslagi november betänkandet Arbetarskydds-i1955
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styrelsen och yrkesinspektionen SOU Efter remiss-1955:41.
behandling lades förslag till riksdagen i Prop. 1956:98.

propositionen behandladesI först frågan tjllsynsverksam-om
hetens inriktning och för dess bedrivande. skulle iDensättet
högre grad inriktas arbetsställen med yrkesskaderisker.större
Rutininspektioner kunde dock "inte helt undvaras". Vikten av
samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare genomgå-är ett
ende i propositionen lika väl i utredningsförslaget.tema som
Departementschefen nämnde därvid bl.a. deni månatt som
detta samarbete utvecklades kunde tillsynsorganens kon-rent
trollerande verksamhet minskas till förmån för kon-en mera

Åsulterande expertverksamhet. andra sidan nämnde departe-
mentschefen också de befogenheter i form tvångsmedelatt av

fanns i arbetarskyddslagen "verkligen bör" tillgripas närsom
rättelse inte kan erhållas sades ocksåDetsätt.annat att yr-
kesinspektionen måste kontrollera meddelade anvisningar,att
förelägganden och förbud verkligen iakttogs.

Vidare behandlades frågor kontakten mellan yrkesinspek-om
tionens tjänstemän och skyddsombuden och tillsättandeom av
regionala skyddsombud. Gränsdragningen mellan de statliga
och kommunala tillsynsorganens verksamhet föreslogs oför-
ändrad. kommunala tillsynenDen redovisas i avsnitt.ett senare

ochInom de elva distrikten föreslogs inrättandevart ett av av
förtroenderåd med företrädare för arbetsmarknadensett

partsorganisationer och kommunerna läkare.samt en
övrigt innehållerI propositionen relativt detaljeraden genom-

gång personalorganisationen i verket. avsevärd förstärk-Enav
ning yrkesinspektionen och styrelsen föreslogs. Syftet medav

förstärka yrkesinspektionen bl.a. åstadkommaatt attvar en
förbättring samarbetet mellan de statliga och kommunalaav
tillsynsorganen och tillsynen byggnadsverksamhetenöverav

knyta vissa specialister till yrkesinspektionen. Detsamt att
särskilt utredningen inte frågor rörandenämns att penetrerat

arbetsrutiner vid inspektionen sådan genomgångutan att en
skulle styrelsen. enligt departementschefenDettagöras av var

viktig angelägenhet.en
Vid riksdagsbehandlingen bifölls förslagen, dock med ett un-

dantag gällde positiv skrivning ändå avslagsom en mera men
motion dela den tekniska byrån i styrelsen i tvåatten om upp

byråer.
Frågan knutna till distrikten hade redan tidiga-partsorganom

leda till beslut.utretts utan attre
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avvi-ställt sighadeyrkesinspektörersamtligaStyrelsen och 11
sådanainrättautredningsförslagsande till 1950 attett om

partsorgan.

organisationsutredningArbetarskyddsverkets

riksdagsbesluttillsattes,utredningförränstod inteDet nästa
inomförutredningsmäntillkalladesjuni 19561961. I atttre

organi-utredning vissamedbiträdaSocialdepartementet omen
yrkesinspek-ochArbetarskyddsstyrelsenrörandesationsfrågor

styrel-generaldirektören iOrdförande i utredningentionen. var
Övriga från departementetledamöter tjänstemanvar ensen.

Utredningenorganisationsnämnd.och från antogstatensen
Utred-organisationsutredning.Arbetarskyddsverketsnamnet

skyddstjänstemänLokalabetänkanden,resulterade i tvåningen
och1959:9organisation SOUArbetarskyddsstyrelsenssamt

1960:20.yrkesinspektionen SOUAllmänna
ipropositionen 1956tillhänvisningfinns bl.a.direktivenI en

bedrivandetillsynsarbetetsför det statligariktlinjernafråga om
inspek-efterarbetsstållenauppdelningdels i fråga avom

efterarbetsuppgifternafördelningtionsbehovet, dels avom
bor-kvalifikationer.personalens Resursemainspekterandeden

kunde bedömasanställdafaran för dede in därsättas vara
störst.

riksdagshandling-utläsa itill kanleddeVad utredningen man
inleddeNilssonDepartementschefen Torstenför 1961.arna

tekniskadebudgetpropositionen medsina förslag i att resur-
bådeskeföreslogsförstärkas.måstehos styrelsen Dettaserna

delningochpersonalteknisktillskottett genom avavgenom
sistnämnda någotbyrån i två byråer, dettekniskaden som

föreslogs.personaltillskottYtterligareavstyrkt.Statskontoret
detspecialistertvåskeddeytterligareNågot bl.a. attvarsom

yrkesinspektionenhade anställts inomområdetkemiska som
styrel-tillföreslogs flyttaarbetsfälthela landetmed1956 som

Härigenomanvisningsarbete.syssla medhuvudsakför iattsen
tekniskakemi/ deavdelning inomtekniskuppkom en aven

byråerna.
siganslöttillsynsverksamhetyrkesinspektionensfrågaI om

idenuppfattningutredningensdepartementschefen till ävenatt
huvudsakiorganiserad efterbordefortsättningen geo-envara

vissaspecialisering itillmöjlighetermedgrafisk indelning men
fall.
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Departementschefen hade heller "inga väsentliga invändning-
utredningens synpunkter verksamhetens inriktning",motar

underströk samtidigt vikten verksamhetenattmen av anpassa-
des efter de aktuella kraven. fråga verksamhetens inrikt-I om
ning redovisades i propositionen bl.a. utredningens uttalande

rutininspektioner nödvändiga och borde betraktasattom var
yrkesinspektionens huvuduppgift. betydde dock inteDettasom

sig specialbesök eller propagandaverksarnhet formiatt vare av
föreläsningar skulle utgå från yrkesinspektionensex. program.

enligt utredningenDet önskvärt inspektionsintervallet,attvar
låg mellan två och år, kunde förkortas, dvs. antalettre attsom

inspektionsbesök ökades. Möjligheten detta för-göraatt utan
stärkning enligt utredningen i praktiken beroende devar omav
inspekterandes expeditionsarbete kunde minskas, reseplane-
ringen förbättras och fler förstagångsbesök ske bekostnad av
s.k. specialbesök. Utredningen hade också föreslagit för-vissa
enklingar expeditionsarbetet utarbetat för be-samtav normer
räkningen inspektionsintervall. ankom enligt departe-Detav
mentschefen Arbetarskyddsstyrelsen dessa för-övervägaatt
slag.

Kommentar till budgetåren
1949/50 1961/62-

Samverkan mellan arbetsmarknadenpåparterna

Något kännetecknar både arbetarskyddsutredningen ochsom
statsmakternas ställningstagande vikten1956 är att av samver-
kan med arbetsmarknaden underströks. skeddeDetparterna

mycket tydligare tidigare och gällde samverkansätt änett
både centralt, regionalt och lokalt.

Centralt hade då sedan länge samverkan skett mellan SAFen
och träffadeLO. De överenskommelse regler för1942 en om
lokal skyddsverksamhet och tillsatte kontaktor-ett gemensamt

för arbetarskyddsfrågor fick Arbetarskydds-namnetgan som
nämnden. samband med den arbetarskyddslagenI träd-att nya
de i kraft ingick dessa huvudorganisationer överenskom-en ny
melse samverkan det lokala planet inom arbetarskyddet.om
Arbetsmarknadsparterna utgick då från möjlighetenatt att ge-

enbart lagstiftning uppnå effektivisering det lokalanom en av
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frågor bättre lämpa-begränsad och delskyddsarbetet attvar en
frivilliga överenskommelser.de sig för

gälldekraft detpådrivandeframgått har varitSom LO nären
års beslut iutredning ledde tillgång den 1956iatt ar-som

landshöv-Ordförande i utredningenbetarskyddsfrågan. var
pressombudsmantidigare varitdingen Casparsson,Ragnar som

i LO.
tillsynsorganisationenefterhand det lätt beklagaI är att att

arbetstagaror-i densärskilt lyhörd för hurinte störstamanvar
positiv markeringganisationen såg dess verksamhet. En

beredd ytterligareomgivningenhade kunnat visa attatt man var
tillsynsorganisationenämbetsmannavärldden slutnaöppna som

uppfattadestroligen vara.

Budgetstymingen

betän-arbetarskyddsutredningensreflektionYtterligare överen
redovisning denkande propositionen1955 1956. Ensamt av

och specialinspektionernaallmänna yrkesinspektionen samt
fördelningenArbetarskyddsstyrelsen gjordes med resultat att

rationell.vari Smärre juste-mellan de olika aktörerna settstort
berörda.samförstånd mellan Genom-ringar förutsattes ske i

granskavidare till mycket delgången stor ut att omen
detalj tillräckliga.människor och i varexpenserresurserna --

förslagtillräckliga och ladeUtredningen fann de inteatt var
gick iDepartementschefenfler och ökade anslag.tjänsterom

lönegrader ochprutadedetalj igenom förslaget och tjänster,
dragtjänstetillskotten kan iföljaGenom att man grovapengar.

denområden. Såfölja prioriteringen olika systemetvarav
tiden.

departe-statsverkspropositionen innehöllOckså i 1961
genomgångdel detaljeradmentschefens förslag till stor en av

innebar.förslaget främstden förstärkning styrelsen Närsomav
inspektionsverksamheten hade de-inriktningendet gällde av

framgått "inga väsentliga erin-partementschefen redansom
redovisa-själva verketutredningens synpunkterringar .". Imot

förstå inriktningens inne-de han ingen invändning alls. För att
utredningsförslagetden redovisningbörd får läsa somman av

ordet in-letar förgäves efterfinns i propositionen. Men man
propositionen.rikmingi den del förslaget redovisas isomav
minska inspek-huvudsak det angelägnaVad finns iär attsom

prioritera rutininspektioner.tionsintervall och
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Syftet med förstärkningen yrkesinspektionen sades1956av
bl.a. förbättra samarbetet mellan de statliga och kom-attvara

munala tillsynsorganen. talande exempel deDet är ett att
flesta problem enligt den tidens tänkande skulle kunna lösas

personalförstärkning. synnerligen detaljeradeDengenom en
budgetstyming gällde från regerings och riksdags sidasom var
fokuserad och lönegradertjänster och styrning till organisa-
torisk enhet, åtminstone i styrelsen. Effektivitetshöjande åtgär-
der och omprioriteringsaspekter omnämndes inte i samband
med budgettilldelningen. uppgift eller ökad efterfråganEn ny

myndighetens tjänster medförde önskemål personalför-om
stärkning. Utgångspunkten tycks många gånger ha varit allatt
efterfrågan inom verksamhetsområdet måste tillgodoses.

Kännetecknande för utvecklingen organisationen underav
hela den redovisade perioden den tekniska byrån fickattvar
förstärkning.

Inriktningen verksamheten,av
tvângsmedlens effektivitet

Både i den sår-proposition riksdagsbehandlades och i1956som
direktiven till den utredningen hade pekats attnya resurser-

borde in där faran Utredningen hadesättas störst.na var som
detta med rutininspektioner skulle prioriteras ochsvarat att

med lägga fram förslag till normvärden för inspektionsinter-att
vall inom olika näringsgrenar, baserat den officiella yrkes-
skadestatistikens svårighetstal för respektive näringsgrenar.
sistnämnda fråga överlämnade departementschefen till styrel-

överväga.attsen
kan fråga sigMan policyändring avsedd ochi medom en var

departementschefen inte erinrade riksdagsbeslutetatt attom
insatserna1956 skulle ske där faran kan-Detstörst.att var som

ske kan bero utredningens principiella synpunkt hu-att att
vuduppgiften skulle rutininspektioner i allmänhet tillstyrktsvara
eller lämnats erinran remissinstanserna. kan ocksåDetutan av

olika språkbruk, där rutininspektioner nämndes i1961vara
till specialinspektioner, vilka skedde yrkesskadanärmotsats en

eller tillbud hade hänt eller yrkesinspektionensnär närvaroett
något skäl efterfrågad. års propositionI 1956annatav var synes

rutininspektion ha till inspektion inriktadnämnts motsatssom
arbetsställen där faran bedömdes Arbe-Inomstörst.vara

tarskyddsverket har begreppet rutininspektion stått för inspek-
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propositionemabåde iavsiktenintervall. Ochplaneradetion i
skullesannolikhetmedoch 19611956 största att manvar

inspektionsbehov.intervall efterarbetsställena igruppera
farandärarbetsställenskeddeverkligeninriktningOm moten

redovisa-utläsa. Mankunnathar intejagbedömdes störstvara
genomsnittsin-ibesöksfrekvensentidsperiodlångunderde en

avseendesifferuppgifterdearbetsställen. Avsamtligatervall för
dåför åren 1953,redovisattvångsmedel jagfrekvensen somav

utred-andradenochtillsattes 1960utredningen närden första
be-antaletdet lågaframgårförslag,redovisade sinaningen att

tillminskathade 33sammanlagt 59,tvångsmedel 1953,slut om
i högbetyda antingenskulle kunnaSiffrornaår 1960. att man

yrkesinspektionenanvisningarderättade sig eftergrad som
fungera-anvisningarnauppföljningenellerbeslutade att avom

såfungeraalltsåskullemindre bra. Systemetde att en an-om
yrkesin-ägdearbetsgivarenföljdesåtgärder intevisning avom

tvångsmedel.tillspektionen rått att ta
yrkesinspektionentillförklaringdockfinnsDet attannanen

övertygelsenstillämpadeoch i ställettvångsmedeltillsällan tog
sek-bekräftadfått denochdenredanharjagväg. avantytt nu

organisationsutredning,Arbetarskyddsverketsi se-reteraren
EnligtNissen.Veronikastyrelsen,kanslibyråchefen idermera

åtlyttförbuddåligamöjligheternahenne ettatt enavvar
opålit-ochstraff långtillarbetsgivare.tredskande Vägen ett var

till dompolisanmälanTiden frånrespekt.fögaoch ingav var
detdomstol. Sedantilllångtkom såfråganlång, när varsom

arbetsgivar-sågtidenUnderlåta årenochöverklagabara att
arbetsgivarenhade.yrkesinspektionen Ommaktfögahurna

kunde detpraktikenlåga böter.blev det Islutligt fälldes vara
arbetsgivaretredskandevarnadeyrkesinspektionenbättre att en
olycka ikundeskadeståndsanspråkdeför enomresassom

undvikashade kunnatskeskulleframtiden genomsom
skyddsåtgärder.

enligt Nisseninställningstyrelsenstilläggaskan attDet varatt
planeradeförförmåntillminskasbesök skulleefterfrågestyrda

rutininspektioner.besök

verketMisstro mot

detredovisadedetdrafall kan ärislutsats är attEn vart avman
yrkesin-utbredd misstro1950-talet fannsbörjani motenav

iuttalandenaförklaraintekanPåspektionen. sättannat man
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Ävenriksdagen. styrelsen fick släng sleven i interpella-en av
tionssvaret år1953. efterFyra styrelsens inrättande och arbe-
tarskyddslagens tillkomst sade alltså departementschefen detatt
länge varit aktuellt i departementet ochgöra Översynatt atten
den i första hand skulle gälla den praktiska tillämpningen av
lagen.

kanMan i efterhand fråga sig varför inte styrelsen fick ta ett
fullt för arbeta vidare med utvecklingen till-eget attansvar av
synsverksamheten basis års1956 riksdagsbeslut. Denav
sannolika förklaringen enligt Nissen den enklasteär vägenatt

organisationöver 1950-talet tillsättaatt varse en att ut-en
redning.

Något notabelt avslutningen riksdagsdebatten där1956var av
fröken Elmén, tjänstledig socialinspektör från i Göteborgs yr-
kesinspektionsdistrikt och riksdagsledamot, uttalade detatt var
sorgligt med den misstänksamhet hade vuxit motsom upp
yrkesinspektionen. Kunde ochöversynman genom en omor-
ganisation förstärka kontaktmöjligheterna och bort misstänk-
samheten kolossalt mycket för för-störrevunnet attvar ett
troende för arbetat-skyddet.

1962/63Budgetåren 1969/70-

Riksdagsbeslut bl.a. oüentliganställdas ställningom

betydelsefullEn utvidgning arbetarskyddslagens tillämp-av
ningsområde skedde riksdagsbeslut grundval1963genom av
Prop. Härigenom1963:126. blev lagen tillämplig i princip all
verksamhet där arbetstagare användes till arbete för arbets-en

Dittillsgivares räkning. hade tillämpningsområdet varit begrän-
till rörelse.sat

Lagändringen betydde i huvudsak offentliganställda komatt
omfattas. föranleddeDen ingen organisationsförändring.att

Påföljande år fick yrkesinspektionen, i avvaktan erfarenheter
det vidgade tillämpningsområdet, förstärkning medav ett par

tjänster.
Förslaget utvidgning tillämpningsområdet hade arbe-om av

tarskyddsstyrelsen lagt fram uppdrag regeringen. Initiati-av
hade emellertid kommit från riksdagen, hade1958vet som

hemställt förslag till ändring arbetarskyddslagen i denom av
angivna riktningen.
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andra reformerNågra

arbe-ändringfråga underaktuell 1963En var en avannan
förhindra uppkomstensökatarskyddslagen med sikte att av

med någ-förstärkningföranledde bl.a.Lagändringensilikos. en
aktualise-Frågan hadeArbetarskyddsstyrelsen.hostjänsterra

resulterade ivid års riksdag,motioner 1962 attrats somgenom
frågan.utredningriksdagen förordade närmare aven

statsmakternabeslutadesorganisatoriska förändringNästa av
skogsavdelningentidigareskogssektionensDå bröts1966. ut

komdistrikt. Härigenomförlades i särskiltstyrelsen och ettur
två från styrelsenbedrivas iinspektionsverksamhetdenna att

Samtidigtunderställda styrelsen.distrikt fortfarandefristående
skogssektion för bl.a.skogsyrkesinspektionen.förstärktes En

styrelsen.uppgifter behöllssamordnande
skogsyrkesinspektionen la-utbyggnadFörslaget denna avom

baseradesstatsverksproposition.årsdes fram i Det1966 en
fram uppdragArbetarskyddsstyrelsen lagtutredning avsom

mekanise-uppdraget bl.a.Bakgrunden tillregeringen. attvar
ha lett tillflottningsarbetetskogs- ochringen attsyntes ar-av

och dödsfall ökatsvårighetsgrad invaliditetbetsskadomas
förebyg-ökade insatser imotiverade"icke ovåsentligt". Detta

gällde ocksåsida.skogsyrkesinspektionensgande syfte från Det
tillfreds-ställandeoch flottningsarbetarnatillförsäkra skogs-att

personalbodar och raststugor.
arbetsmedi-beslutade år vidarestatsmakterna 1966 att ett

väsentligen dåva-innebarcinskt institut skulle inrättas. Det att
arbetsfysiologi och yrkesme-arbetshygien,inomrande resurser

yrkeshygi-samordnadesStockholmsområdetdicin i attgenom
delarvissadåvarande Folkhälsoinstitutet,avdelningen videniska

enheterna vidyrkesdermatologiskayrkesmedicinska ochav
Arbetsfysiologiskaoch det privat drivnaKarolinska sjukhuset
statligt institut.Stockholm fördes iinstitutet i ettsamman

/ 631962Kommentar till budgetåren -
1969/70

tillämpningsområdearbetarskyddslagensVidgning av

arbe-varför det dröjde till innankan fråga sig 1963Man
rörelse. Frågan lagengällatarskyddslagen kom änannatatt om
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skulle gälla generellt i arbetslivet emellertid redan ivar uppe
samband med års lag.1912 Efter uttalanden i utlåtande lag-av
rådet lades sådant tänkt förslag inte fram för Riksdagen.ett

Motivet vidgning lagens områdeatt attangavs vara en av var
utanför för verkligt och påvisbart behov.gränsen Denett

statliga och kommunala verksamheten nämndes därvid som
exempel verksamhet saknade behov särskildasom av
skyddsföreskrifter. Vid tillkomsten års lag avvisades1949av en
utvidgning med i motivering 1912.stort sett samma som

förståFör detta får hålla i minnet arbetarskyddsla-att attman
i likhet med den tidigare lagen yrkesfara tillkommit förgen om

"industriellainom och andra rörelser, vari arbetstagareatt an-
vändes ull arbete för arbetsgivarens räkning skydda de anställ-
da. Vad särskilt intressant emellertid fråganär är attsom om
arbetarskyddslagens tillämpningsområde kom berörasatt av
lagrådet Bl.a. så1912. här uttalade sig de justitieråden i lag-tre
rådet i frågan:

Visserligen böra stadgandena i lag af förevaran-en
de blifva tillämpliga, då drifver rörelse, än-art staten
då den idkas såsom näring, eller uppträder såsomatt
utöfvare af särskildt arbetsföretag, detta ord itaget
dess vanliga betydelse af företag, däri användes
hufvudsakligen kroppsarbetare. Men annorlunda
ställer det sig, då fråga sådan verksamhet,statensom

utöfvas för uppfyllandet af ändamål,som statens
dvs. den egentliga tjänstemannaverksamheten. Vid
denna verksamhet lära i regel icke förekomma miss-
förhållanden af den hvarå förslaget har afseende,art
särskildt icke beträffande minderårigas och kvinnors
användande i arbete; och i allt fall bör uppenbarligen
behofvet af skydd till förekommande af tänkbara så-
dana missförhållanden, ohälsa till följd aft.ex. ar-
betslokalers osundhet, tillgodoses i helt andra former

kontrollforeskrifterän i författninggenom en av
allmän civillags natur".

vidgningenNär lagens tillämpningsområde väl föreslogs iav
tidigare nämnda proposition framstod den självklar, enligtsom
de uttalanden departementschefen gjorde.som
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reflexionerNågra andra

perspektivvidarearbetsmiljöfråga iviktigEn ettattett ar-var
tillåterkommerinrättades.forskningsinstitut jagbetsmedicinskt

infogades iverksamhetenarbetsmedicinskaeftersom dendetta,
ochavdelningsärskild 1972Arbetarskyddsstyrelsen attensom
Insti-medihopslogsstyrelsenbröts 1987den åter samtut ur

Arbetsmiljöfondendelocharbetslivsforskningförtutet en av
1995.

låg,ocharbetarskyddetvaktriksdagen slogI manman om
exempelfrågor.viktiga Etti fleraföre1950-talet, stegetsom

riks-till beslutleddemotioner 1969inte nämnts är att avsom
arbe-allmänbeställaregeringenhosdagen översyn avatt en

avsnitt.dettaitarskyddslagstifmingen. Mer nästaom
Arbetarskyddssty-utvecklingenförKarakteristiskt i övrigt av

stabil1960-taletunderyrkesinspeküonenochrelsen var en
Inspektionensmed några tjänster.årökning varjenästan per-

Styrelsensårtillår 1969.från 217ökade 162 1961sonalstat
Fortfarandeårtill 1969.ärökade från 1960 94personalstat 76

förär tjänstergenomgång varjedetaljeradrelativtskedde omen
lönenivåer.olikaangivandemedändamål och sättolika av

tjänsterberördes inteInrikmingsfrågor änsätt attannat
förgällertjänsterTillskottenändamål.för vissainrättades av

genomgåendedecenniumdettadel ocksåstyrelsens nästan
tekniska byråerna.detilltjänster

1980/1970/71 81Budgetåren -

Arbetsmiljöutredningen

departementschefenstatsverkspropositionen 1970 attI angav
genomgripandeförskulle tillsättasutredning göraatt enen

arbetsmiljölagstifmingen.översyn av
arbe-gällandedenbl.a.anförde hanbakgrundSom att

riskbekämpningteknisktillsyftadefrämsttarskyddslagen aven
Även för-successivyrkessjukdomar.olycksfall och vissa om en

dealltjämtåterspeglade lagenlagstiftningeninyelse skett pro-
lagenråddearbetsmiljöförhållaxiden närochduktions- som
struktur-väsentligautvecklingen,tekniskasnabbakom till. Den

näringslivetrationaliseringstakt inomökadochförändringar en
Arbe-risksituation.förändradskapatsedan desshade en
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tarskyddet skulle i ökad utsträckning arbetskraftens hälso-avse
situation i vidsträckt mening och arbetsmiljönsen mera an-
passning till människans förutsättningar. skedde i kombi-Detta
nation med kraftigt ökade för Arbetarskyddsverket.resurser

februariI tillsattes1970 arbetsmiljöutredningen. leddesDen
dåvarande rättschefen i Socialdepartementet Gunnar Daniel-av

blev den första generaldirektören i den sammanslagnason, som
myndigheten från och med den juli utredningen1 1972. in-I
gick vidare för arbetsmarknadens och denrepresentanter parter
dåvarande generaldirektören Otto Westling. Också Danielsons
kommande efterträdare Sivert Andersson i utredningen.satt

Utredningen lade fram delbetänkande i december 1972;ett
Bättre Arbetsmiljö SOU 1972:86. innehöllDet förslagi några
prioriterade frågor. gälldeDet antal ändringar i arbe-ett
tarskyddslagen och förstärkt organisation för arbetarskyddet.en
Bl.a. föreslogs vitesförfarande skulle införas för rådaatt ett att
bot det tvångsmedelssystem gällde, i bästasvaga som som
fall innebar låga böter efter läng tid föreläggandenär ett om
åtgärder inte följdes arbetsgivare. betänkandet fannsIav en

förslag tillföra Arbetarskyddsverketäven betydande antalatt ett
tjänster. framskjutenEn plats fick partsmedverkan i arbe-
tarskyddsverksamheten lokalt, regionalt och centralt.

Ny organisation för styrelsen

Arbetsmedicinska institutet integrerades i styrelsen Bak-1972.
grunden till sammanslagningen det samordnings-angavs vara
behov påvisats i Prop. angående1971:29 omlokaliseringsom av
viss statlig verksamhet.

kraftigaDen satsningen arbetsmiljöfrågorna och integra-
tionen den arbetsmedicinska forskningen medförde enligtav
departementschefen också ledningen verksamhetenatt av
måste förstärkas. kollegialaDen verksstyrelsen i Arbetarskydds-
styrelsen Arbetsmedicinska institutets styrelsesamt ersattes
med styrelse där arbetsmarknadenen parternany gemensam

representerade. ledningen skulleI förutom generaldirektö-var
finnas överdirektör. Institutet bildade avdelningren en en egen

i styrelsen.
Ytterligare två avdelningar inrättades, för verketsvarav en an-

visnings- och granskningsarbete tillsynsavdelningen och en
administrativ avdelning omfattade den med personal frånsom
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arbetstidsbyrån utbildnings-kanslibyrån,institutet utökade samt
informationsfunktioner.och

fram förslaghade lagtsnyssnämnda proposition 1971:29I om
institutioner i stock-antal myndigheter ochutlokalisering ettav

landet. Förslagen basera-holmsområdet till antal iorter uteett
Enligt försla-lokaliseringsutredning.des förslag års1969av

utlokaliseras till Umeå.skulle arbetsmedicinska institutetget
fannsgick detEfter kraftig remissopinion ettattutsomen

medverksamheterna i institutetstarkt intresse samordnaattav
regeringenfrångick utlokalise-dem i Arbetarskyddsstyrelsen

emellertid inrättaringsförslaget. Principbeslut fattades attom
arbetsmedicinsk filial i Umeå.en

partsärenden arbetstid inrättadess.k.För partssam-enom
praktikenarbetstidsnämnd, där generaldirektören imansatt

arbetstidsbyrånoch chefen föröverdirektören ordförandevar
styrelsen ingick ledamöter.och ytterligare itjänsteman somen

skulleNämnden tillkom för verksstyrelsen inte ettatt tyngas av
antal ärenden.stort

1973Förstärkning verketav

tillkom vissa ställningstagandenstatsverkspropositionen 1973I
bl.a. händearbetsmiljöutredningens förslag. Vad attsom var
flerverket fick antal styrelsen tjänstertjänster, änett stort man

yrkesinspektionen fick någrahade begärt och tjänster utan att
för-lagt förslag betydandebegärts. Utredningen hade enom

stärkning.
inom för deVidare fick styrelsen organisation ramenen ny

organiserades i allmänavdelningarna. Tillsynsavdelningentre en
byggnadsbyrå, kemibyrå ochbyrå, maskinbyrå, enen en en

frågor. administrativaenhet för sociala och medicinska Den
planeringsenhet.avdelningen byggdes med lagbyrå ochut en en

utbildning och information inrättades sektioner.För
hade ochArbetsmiljöutredningens betänkande jämntnätt

medhunnit remiss års statsverksproposition1973närut
fram i januaride redovisade förslagen till förstärkning ladesnu

Departementschefen Aspling anförde hanSven1973. att
punkter reformeradskulle återkomma till väsentligaen ar-

behandla vissa frågorbetarskyddslagstifming, närmare yr-om
kesinspektionens organisation höjning arbe-samt en av
tarskyddsavgiften för tillföra Arbetarskyddsfonden ytterliga-att

uttalade vidaremedel för utbildning skyddsombud. Hanre av
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bl.a. anslagsberäkningen borde så det fanns möj-görasatt att
lighet inom för anslaget genomföra distriktsor-att ramen en ny
ganisation i huvudsak enligt utredningens förslag, innebarsom

ökning från elva till distrikt. föreslog vidare18 bl.a.Han atten
den del bergmästarnasBergsstatens verksamhet avsågav som
arbetarskydd skulle föras till den allmänna yrkesinspektio-över

Motsvarande gällde för skogsyrkesinspektionen och dennen.
särskilda inspektionen för landtrafiken.

Ändringar i arbetarskyddslagen
och omorganisation yrkesinspektionenav

åtgärderI Prop. för1973:130 bättre arbetsmiljöom en som
lades efter remissförfarandet ligger tonvikten förstärkningen

skyddsombudens ställning och utökad utbildning skydds-av av
ombud m.fl. skärpta regler förhandsprövning lokalerom av
och effektivare påföljdsbestämmelser. sistnämnda innebarDet

med vite genomfördes. Därmed kunde yrkesin-att systemet
spektionen i samband och/med föreläggande eller förbudett

vitesbelopp till vad behövdesutsatta ett anpassatsom var som
för åtgärderna skulle vidtas. Vidare uttrycktes grundvalatt av

enig uppfattning hos arbetsgivar- och arbetstagarorganisa-en
tionerna bl.a. kostnaderna för arbetsmiljöförbättrande åt-att
gärder del företagens produktionskostnad.var en av

propositionen ladesI också fram förslag ök-väntatsom om
ning antalet yrkesinspektionsdistrikt. Antalet distrikt ökadeav
till dvs. distrikt19, utredningen hade föreslagit.än De-ett mer
partementschefen fann det fanns skälövertygande i remiss-att

för Uppsala län skulle bilda distrikt i ställetatt ett egetsvaren
för tillsammans med Gävleborgs län bilda distrikt.att ett

Vidare omvandlades det rådgivandepartssammansatta organ
fanns i distrikten, förtroenderådet, till beslutandesom en

nämnd, yrkesinspektionsnämnden. Nämnden fick beslutsfunk-
tioner det gällde tillämpning arbetarskyddslagstiftningensnär av
sanktionssystem. juristtjänster inrättades vid distrikt.varje

Ny lag arbetsmiljölagen-

Förslaget till lag basis arbetsmiljöutredningen lades efterav
valet fram den1976 tidigare oppositionen, då i regerings-av
ställning. skedde iDet maj med Ahlmark1977 depar-Per som
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1976/med 772149föredragande statsrådtementschef och prop
arbetsmiljölag m.m.om

medheladetöverensstämdetill lagFörslaget tagetstora
heltväsentliga delarinnebar ilagförslag.utredningens Det en

grunddragigällde. Någratill vadförhållandereglering i somny
följande.sammanfattning är

lagen skullefortfarande,ochutgångspunktEn är att varavar,
anord-tekniskaskyddsföreskrifterBl.a. blevallmängiltig. om

ensamföretagare.tillämpliga Lagenningar och farliga ämnen
lag.tidigarehälsoriskerkemiskainriktningfick starkare änen

Även uppmärksam-skullearbetsmiljönsidanden psykiska av
så denarbetetanordnaskulle bl.a.Strävan attatt en-varamas.

åtgärderarbetssituation. Allasinkunde påverkaskilde själv som
olycksfall skulle vidtas.ohälsa ellerförebyggabehövdes för att

huvud-hadearbetsgivarendetutgick frånLagen ettatt somvar
kategorierdelSkyddsregler förarbetsmiljön.för enansvar

minderåriga.arbetstid föravseendeskärptes, t.ex.
Arbetarskyddsstyrel-ramlag.karakteriseradesLagen som en

tillkomplementföreskrifterutarbetauppgift blev att somsens
utfärdaskulle kunnaStyrelsenhållna regler.lagens allmänt även

arbetsmiljöla-enligtAll tillsynföreskrifter.straffsanktionerade
kvarva-innebaryrkesinspektionen. Detskulle utövas attavgen

ochSkyddskommittéemasupphörde.specialinspektionerrande
trädde iytterligare.ställning stärktes Lagenskyddsombudens

arbetsmiljölagen.fickjuli ochkraft den 1 1978 namnet
skyddetfrågaövergripande iArbetsmiljölagen blev motom

områden där detoch täckteolycksfall i arbetetohälsa och även
arbetsmiljötill-All löpandesäkerhetslagstiftning.särskildfanns

specialin-återståendeyrkesinspektionen ochsamlades hossyn
Elinspektionemaochupphörde.spektioner Sprängämnes-

arbetsmil-enligtspecialinspektionerupphörde därmed att vara
säkerhets-fortsättningen beaktaiskulle dockjölagen. De även

lagstift-särskildaför sininomfrågor arbetsplatserna ramen
utgå från. Nå-borde kunnayrkesinspektionenning, något som

tzillsynsuppgifter inne-myndigheternasförändring istörregon
föredragande statsrådet.enligtändring intebar denna

förändringarNågra andra

År inrättadesarbetarskyddsavgift ochinfördes1971 ar-enen
förtill kostnadernaför bidrabetarskyddsfond inrättades, att

förArbetsmedicinska institutetochArbetarskyddsverket samt
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öka insatserna i fråga forskning, utbildning och infor-att om
mation på arbetsmiljöområdet. Generaldirektören i Arbe-
tarskyddsstyrelsen kom sitta i fondens styrelse däratt parterna

arbetsmarknaden hade dominerande ställning.en
Under samtliga år under 1970-talet lade regeringen fram för-

slag kraftiga förstärkningar både avseende styrelsen, inteom
minst den arbetsmedicinska filialen i Umeå, och yrkesinspektio-

Ökningen från till redovisas1949 i kommande1980 ettnen.
avsnitt.

Kommentar till budgetåren
1970/71 1980/ 81-

Stora tjänstetillskott legitimt

Sambandet mellan år tänkt omarbetning arbe-1970en av
tarskyddslagen förstärkningen och omorganisationen desamt
följande åren klart. kan denMan redovisning jag gjortär av av
utbyggnaden från och med dra slutsatsen regering-1970 näratt

avbegäran riksdagen va bestämt sig tillsätta utred-atten en
ning för arbetarskyddslagen det legitimtöversyn attav var suc-
cessivt mycket utbyggnad den statliga arbe-starta storen av
tarskyddsorganisationen och omorganisation, låtgöraatt en

provisorisk, i samband med Arbetsmedicinska institutetattvara
inlemmades i styrelsen. vari regeringen fastMan besluten att

dessa åtgärder och utveckla tillsynen överrustagenom upp
arbetsmiljön.

Som framgått hade arbetarskyddsfrågoma mycket starktett
stöd i riksdagen också under 1970-talet. exempel dettaEtt år

departementschefen kunde lägga fram förslag hur1972att om
ledningen Arbetarskyddsstyrelsen skulle föregåen-ut utanav se
de utredning förslag viss omorganisation och mycketsamt om
kraftig personalförstärkning i januari cirka månad efter1973 en
det arbetsmiljöutredningen lagt fram förslag. Remissomgångatt
behövdes inte. Departementschefen kunde säker attvara
han hade gehör i riksdagen. Och han fast besluten attvar re-
formera arbetsmiljöområdet.

Genom års reformer blev1973 möjlighet till aktivparternas
medverkan alla arbetarskyddsnivåer arbetsplatsen, yrkesin--
speküonen och Arbetarskyddsstyrelsen tryggade lag-genom-
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arbetsmiljöutredningenstiftning. I partsrepresentan-t.ex.var
Arbetarskyddsverket.förstärkavikten attterna om avense

ingåskullestyrelsekollegialaArbetarskyddsstyrelsensI repre-
avsågärendeniarbetsmarknadensför parter somsentanter

verksstyrel-partsärenden.s.k. Denrättstillämpningbl.a. nya-
andranioochöverdirektörengeneraldirektören,bestodsen av

arbets-förtvåallaledamöter, parternarepresentanterutom
framgåttredanstyrelseledamöternaTremarknaden. somvarav

arbetsmiljöutredningen.iledamöterockså
åt-lekmannastyrelserverksi centralaPartsdeltagande var

centralaantali1960-talet vanligtalltsedanminstone ett myn-
Socialstyrelsen.ochArbetsmarknadsstyrelsendigheter t.ex.som

enligtredanför övrigdetfall gälldeArbetsmarknadsstyrelsensI
myndigheterscentralaPartsinslagiinstruktionförsta 1948.dess

betänkande Regering-Verksledningskommitténsistyrelser sägs
1985:40ledning SOUmyndigheternasochmyndigheternaen,

ellervärdefulltansågsdär detmyndigheterhandförstaha gällt i
medberörda intressennödvändigt gemensamtatt vart.o.m.

sektorn.utvecklingen inomfördeladeoch ansvaret
År verkensföranvisningarallmännaregeringenlämnade1978

huvudalternativskulleinnebarpetitaarbete ettatt sommansom
tvåschablonmässigtbesparingredovisa procent, manomen

anvisningarsärskildaEnligtbesparing.kunde preciserainte en
minimialternativredovisa bådedärutöverskulle styrelsen ett

motsvarandeanslagsnivå 90tillsynsavdelningenoch för pro-en
styrel-anslagsframställningen fann1978/79.anslaget Icent av

tillsynsavdel-genomgångsärskildbakgrund avmot enavsen
förslagmeningslösa.alternativ Närtvåsistnämndaningen vara

tidigareinnebar detstatsverkspropositionårslades i 1979 som
Arbetarskyddsverket.förstärkning1970-taletunder stor aven

före-enligtdetpåföljande år,ocksådetFörstärkning blev trots
Fortfa-budgetläget.utomordentligt svårastatsrådetdragande

prioriterat.verketrande var
kraft i arbets-starkutgjordeutredningeniLedamöterna en

kommandetillträdande ochavgående,miljöarbetet. En enen
DanielsonWestling, Gunnarfanns där: Ottogeneraldirektör

frånriksdagsledamotsistnämndedenAndersson,och Sivert
Metallindustriarbetarförbundet.ombudsman ioch1973

ha yrkatantal tjänstertillfördesverketAtt attutanett stort
hosinitiativförmågabristframställtsiblandnågra har som

må dock erinrasArbetarskyddsverket. Detledningen iden nya
begärtarbetsmiljöutredningenordföranden i ensomattom
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kraftig förstärkning identisk med den generaldirektörenvar nya
och de övriga ledamöterna två från arbetsgivarsi-att tre av sex
dan och från arbetstagarsidan satt den nybildade Arbe-en
tarskyddsstyrelsens styrelse anslagsframställningennär gjordes

hösten 1972.
Ett slutsatser kan dra det anförda berördaärpar man attav

departementschefer handlingskraftiga och denattvar nye gene-
raldirektören och samtidigt ordföranden i arbetsmiljökommit-
tén tidigare rättschef hos socialminister Aspling åtnjöt ett- -

förtroende i kanslihuset omorganisationen skedde.närstort

Några organisatoriska aspekter

Genom kemibyrå inrättades och många de tjänsteratt en av
tillfördes särskilt styrelsen inspektionen gäll-ävensom men- -

de kemisidan kunde verksamheten in bekämpa ke-styra att
miska hälsorisker i mycket omfattning tidigare.större änen
Vikten bekämpningen kemiska risker bekräftades i denav av

lagen och dess förarbeten. Under andra hälften 1970-nya av
talet tredubblades den kemitekniskanära personal tolvnog om

fanns de två kemisektioner jämtepersoner som ettsom par
andra sektioner kom ingå i kemibyrån den inrättadesnäratt
1973.

Inrättandet lagbyrå i kombination med förstärkningav en en
yrkesinspektionen med jurister skedde i mitten 1970-av som av

talet låg väl i linje med den arbetsmiljölag hölltypnya av som
utarbetas. innebarDen styrelsen skulle utfärda före-att att

skrifter, del straffsanktionerade, komplement tillt.o.m.en som
lagens allmänt hållna regler. Yrkesinspektionen bedömdes be-
höva åtminstone jurist i varje distrikt för bistå med till-en att
lämpningen reglerna.av

lika intressantEn ovanlig grund för omorganisationsom en
Arbetsmedicinska institutetnär hotades utlokalisering tillvar av

Umeå. Efter remissomgången fann departementschefen
Gunnar Sträng efter samråd med socialministern Sven
Aspling sambandet mellan Arbetarskyddsstyrelsen och in-att
stitutet så starkt integrering institutet i styrelsenattvar en av
borde ske. Tilläggsuppdrag lades dag till arbetsmiljöut-samma
redningen lägga fram förslag de formerna förnärmareatt om
integreringen. Departementschefen avvaktade dock inte något
förslag fann redan i års1972 statsverkspropositionutan att
starka skäl talade för möjligt till stånd förstärktatt snarast en
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ocharbetarskyddsorganenstatligaför deledning attgemensam
arbe-pågåendeled i den översynenbordedet avettses som

departe-kundeframgåttredanorganisation. Somtarskyddets
ställ-statsverkspropositionen 1973idäreftermentschefen ta
hurdecember 1972iframladesförslagdettillning omsom

organiseras.skullestyrelsen
utredarmödanämnvärdochfortverkligen attgickDet utan

gickutredningsfrittochfortLikamyndigheter.dessaslå ihop
1986/87. jagbudgetåretigenmyndigheternasplittradet att upp

till det.återkommer

konsekvenseroch dessDetaljstymingen

någotgällerperioden -19801970underförstärkningarnaFör
idetaljstyrdedepartementschefentidigaremindre än varatt

delhamna. Iskulleförstärkningenorganisationstyrelsens en
avdelningmåttsåfall mottagare avgrovt somett somangavs

Oftabyrå.tilldockpreciserasfallflertalettjänsten. Iden nya
övergri-iblandden tjänsten,förinriktningenockså nyaangavs

forsk-förstedetaljerat: "enhärsågångnågonpande t.ex.men
kapacitetenhetenstekniska närförstärkaförningsingenjör att
vibrationer".ochbullerrörandeeliminaüonsarbetetgällerdet

yrkesinspektionensfördelaförtroendetdockhadeStyrelsen att
distrikten.tjänsternya

statsförvalt-itraditionellafortfarande detDetta system var
riksdagsbeslut tjänsterefterinrättadeRegeringenningen. som

centraladeidignitetolikaarbetsenhetertilldestinerade avvar
sigfrågakaninrättatsSedan tjänsternamyndigheterna. man
anmälaomdispositionerhadefrihet attvilken göra utanattman

frå-riksdagenunderställaskullesiniregeringentilldet tursom
gan.

fråganstatsverkspropositionårsi attförrän 1981 tasInte om
Ävenstatsrådet.föredragandedisponera uppresurser avom

styrelsensgången. Menför förstadåprioriteringarhårda nämns
detochinstruktionenreglerad ifortfarandeorganisation var

förrestriktionerslut1980-taletstillåtminstonegenerelltfanns
regeringendemytterligare tjänsterha utövermyndigheterna att

ochtjänsterinrättadockfannsmöjlighetVissinrättat. extraatt
arvodestjänster.

önskadetröghetinnebardetaljreglering närDenna manen
anmäla anslags-ifråganegentligenskulle dåprioritera Manom.

riksdag.och Iregeringprövaddenförframställningen att av
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stället kunde enligt min erfarenhet välja hållaman egen att en
tjänst ansåg mindre viktig eller obehövligsom man vara rent av
vakant och i stället inrätta tjänst eller arvodestjänst,extraen om
det uppkom brådskande behov förstärkning någotav annat
håll i myndigheten. Frågan underställdes inte alltid regeringen.
Alternativt underställdes den regeringen och det kunde bli nej
till fast tjänst. Detta ledde till många myndigheter hadeen att

betydande antal icke fasta tjänster. Arbetarskyddsstyrelsenett
därvidlag inget undantag. Några högre tjänster gällde dettavar

dock inte.
Att detaljregleringen bidrog till konservera organisationen iatt

Arbetarskyddsstyrelsen jag ställt allt tvivel. skaJagutomanser
exempel. Under 1970-talet ökade antalet sektionerett i till-ge

synsavdelningen uppgickDeavsevärt. till1980 Bakom detta21.
låg styrelsen inte ansåg sig kunna med framgång begäraatt av-
delningsdirektörstjänster inte inrättade sektion.om man en
Åtskilliga sektionerna hade i storleksordningen handläg-3-5av

Dugliga handläggare önskade behålla inomgare. som man ver-
ket blev sektionschefer, inte generellt grund visade chefs-av
egenskaper eller för det behövdes chef för till fematt treen

därför det höja lönen syfteutan sättpersoner att ett attvar att
förhindra övergång till verksamhet.annan

Budgetpropositionen 1981,
dess för- och efterspel

Riksrevisionsverket RRV lämnade rapporten

lämnadeRRV revisionsrapport1978 verksamheten viden om
yrkesinspektionen Dnr 1976:1209. Revisionen hade bedrivits
parallellt med utredning inom verket benämnd Yrkesin-en
spekdonens arbetsformer Y AF, i februari hade1977som
lämnat rapport.en

uttaladeRRV inledningsvis i sin sammanfattning bl.a. att an-
talet inspektionsbesök förblivit i huvudsak oförändraden
nivå antalet tjänster ökat väsentligt. stället hadeI råd-trots att
givnings-, informations- och förhandsgranskningsverksamheten
ökat kraftigt. ansåg dettaRRV positivt samtidigt det enligtsom

fannsRRV krav flera håll inspektionsverksamhetenatt
skulle öka. För dessa och andra kravmöta det nödvän-att var
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yrkesinspektio-digt utveckla befintliga arbetsrutiner inomatt
nen.

mellanStyrelsen hade uttalanden avvägningengjort yr-om
information för-kesinspektionens olika arbetasätt att - -

företagsbesök konsultationhandsgranskning etc". Detta- -
Handlingsfriheten eko-hade lett till frihet för distrikten.stor

nomiskt däremot begränsad. Endast mindre del yr-var en av
förkesinspektionens totala anslag fördelades i formut ramarav

distrikten. enskilde inspektören hade frihet utföraDen attstor
arbetsställe hadeinspektionen enligt sin bedömning. Varjeegen

ansvarig inspektör.en
frågor och uppföljning,berörde vidare planeringRRV yr-om

kesinspektjonsnämndemas funktion, uppläggningen inspek-av
tionsverksamheten, förhandsgranskning, informations- och

kommunalarådgivningsverksamhet samordningen densamt av
tillsynen. Förbättringar efterlystes i samtliga nämnda frågor.

dialogen mellan styrelsen och distrikten anfördes denOm att
omfat-dittills varit envägskaraktär. Styrelsen hade samlat inav

tande material och detta material hade huvudsak-responsen
ligen varit uttalanden i verkets anslagsframställning.

sitt yttrande revisionsrapporten i novemberI 1978över an-
förde styrelsen frågan verkets arbetsfor-översynatt om en av

hade aktualiserats inom styrelsen. Sedan Statskontoret intemer
längre kunde delta i det planerat, avsågöversynen som var
styrelsen arbeta vidare med genomgång arbetsformer-att en av

inom för det löpande rationaliseringsarbetet. Yttran-na ramen
det begränsades i övrigt i huvudsak till redovisning vid-en av

åtgärder. fråga avseende yrkesinspektio-Itagna rapportenom
uttalade styrelsen bl.a. den kunde till delar anslutaatt storanen

sig till vad anfört behovet vissa förändringar,RRV ävenom av
det för tidigt ställning i rad detaljfrågor. Pro-att taom var en

blemet i vilken takt förändringarna skulle ske. Vida-snarastvar
det angeläget så enighet möjligt lämp-att storre var som om

liga framkomstvägar. Bl.a. nämndes några tjänsteföreskrifter
styrelsen gett ut.som

dessa gällde inspektionsverksamheten ochEn 1978.utav gavs
Olika inspektion strukturerades. gällde områdes-Dettyper av
bransch- och specialinspektion. Inriktningen sågöraattvar
många arbetsställebesök möjligt. Fältverksamheten skullesom
prioriteras långtså det möjligt i förhållande till verk-var annan
samhet i syfte nå följande intervallmål. Flertalet arbetsställenatt
borde normalt besökas minst år och arbetsställenvart annat
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inom uttalade riskbranscher eller med speciella problem i övrigt
år.varje arbetsställeInget borde fem år mellan besö-änmer

ken. riktlinjerDessa med detaljerade riktlin-1981ersattes mera
jer inspektionsintervall för olika branscher.om

kommentarI till styrelsens den januari22 uttala-1979en svar
de RRV styrelsen enligt uppfattningRRV:s instämde i alltatt
väsentligt i de påpekanden och förslag till åtgärder RRVsom
fört fram i revisionen. dock svårtDet få uppfattningattvar en

vad styrelsen avsåg i fråga avvägningengöraattom t.ex.om
mellan för olika arbetsuppgifter. ansåg detRRVresurser ange-
läget styrelsen såg de delar inte berördes detöveratt som av
pågående utvecklingsarbetet.

Översynen ASSÖArbetarskyddsstyrelsenav

återgår till skeendetJag inom styrelsen efter YAF-nu
ASSÖ-utredningensutredningen och redovisar kort tillkomst.

efter detKort YAF-studien hade redovisats under vå-att togs
initiativ1977 inom styrelsen till systematisk översynren en av

Arbetarskyddsstyrelsens organisation. Styrelsen fick i enlighet
med löfte från Statskontoret konsultstöd därifrån.

Utredningsarbetet resulterade i januari i förstudierap-1978 en
med förslag till antal utvecklingsprojekt berördeport ett som

styrelsens verksamhet och inte minst dess admi-merparten av
nistration. Utredare från Statskontoret deltog livligt i arbetet
med förstudien i hög grad baserades intervjuersom som
utredarna från Statskontoret genomförde med chefer och an-

personal i styrelsen.nan
i april finnsI PM generaldirektörens1978 det fort-en syn

utredningsarbetet formi preliminära direktiv till fortsattsatta av
utredningsarbete. Enligt hans uppfattning styrelsens organi-var
sation väl lämpad för sin uppgift. fanns detDäremot anledning

vidare med utvecklingsarbete rörde planering,att ett som
arbetsmetoder, administrativa och rutinersystem som var av
avgörande betydelse för verkets effektivitet.

Utredningsarbetet korn emellertid inte igång planeratsom un-
der bl.a. beroende1978, formerna för Statskontoretsatt
medverkan oklara. Enligt från StatskontoretPM ladevar en
verksledningen där vikt vid formerna för dess medver-stor att
kan i projektarbete inom myndighet klart Detannan angavs.

angeläget Statskontorets roll preciserades så detattvar att som
myndighet med för effektivitet i statsförvaltningen kun-ansvar
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mellanSammanträffandeEftermyndighetsroll.sinde utöva ett
administ-egenskapdär jagichefer,myndigheternasbådade av

skulleinteStatskontoretklartblev detchef deltog,rativ att
därmedfickutredning.i fortsatt Detmedverkakomma an-att

medvidarestå översynen.att
lokala ST-detochfrån TCOuppvaktningskeddeDärefter en

medarbetsmarknadsministernArbetarskyddsverket hosfacket i
juni 1979besluta Iskulleregeringenkrav översyn.att om en

skulleArbetetregeringsuppdrag.Arbetarskyddsstyrelsenfick ett
personal-berördaochStatskontoretmedsamarbetebedrivas i

Översynen omfatta denintetills vidareskulleorganisationer.
det isadesviktigtverksamhetsutövningen.direkta Det rege-var

smidigtutvecklingsarbetepågående sättringsbeslutet ettatt
förordadei deninordnades översynen.

1981Budgetpropositionen

iregeringsuppdragetaugustiredovisade iStyrelsen 1980 att
personalorganisatio-berördaochStatskontoretsamarbete med

Översyn Ar-funktioner;administrativaverketsöver avner se
ASSÖ. Resulta-funktioneradministrativabetarskyddsverkets

genomfördabliprojekt föreslogstjugotalbl.a. att etttet var
längre sikt.ochkortare

verksamhetsplanering,avsågprojektenlångsiktigaDe mera
yrkesin-inomoch ledningadministrationförfattningsarbete,

regionalpersonalutveckling,chefsutveckling,spektionen, ut-
före-Vidarearkivfrågorochregistrators-bildning samt m.m.

administrativadenhuvudsak inomiomorganisationslogs en
minskaskundeantalet tjänsterbl.a. innebaravdelningen attsom

40-tal tjänsterföreslogsSamtidigttiotal.med extraatt ettett
fasta.skulle blinödsakad inrättasigstyrelsen attansettsom

redovisadeEliassonFöredragande statsrådet Ingemar
alternativahade tvåsamrådsyttrandeStatskontorets sam-som

Statskontoretförordadehandföljande. förstaenligtrådslinjer I
med hän-framför alltArbetarskyddsverket,totalöversynen av

fåttstyrelsenarbetsuppgifterändradeochtill de somnyasyn
styrelsentillmed hänsynskulle kommaeller attsamtatt

ADB-teknikenomfattningväsentligtinför iställdes större taatt
behandla föl-Statskontoretborde enligtanspråk.i En översyn

frågor.jande
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I Tillsynsavdelningens arbetsformer, i första hand författ-
ningsarbetet.

I Yrkesinspektionens faltverksamhet.
I Arbetarskyddsstyrelsens roll chefsmyndighet åt yrkesin-som

spektionen.
I arbetsmedicinskaDen forskningens organisation.

Som alternativ hade Statskontoret förslag syftade tillett ettsom
samlat planeringssystem, bl.a. programbudgetering ochgenom
ökad delegering.

Vidare uttalade Statskontoret ändrad inriktning bordeatt en
ske så verksamhetsinriktade frågor fördes till tillsynsav-överatt
delningen. gällde lagbyrånDet och arbetstidsbyrån. Vidare un-
derströk Statskontoret vikten de olika enheterna inomattav
verket svarade för planeringen den verksamheten samtav egna

planeringsbyrån borde avskaffas och planeringssektionatt en
inrättas inom för kanslibyrån. fördes också framDetramen
några ytterligare synpunkter, bl.a. värdet översynenatt av var
begränsat eftersom den skedde med utgångspunkt i de admi-
nistrativa funktionerna. Normalt vid organisationsöversyner

utgångspunkten i de operativa funktionerna.togs
Styrelsen yrkade, i likhet med vad den gjort sedan i sin1973,

anslagsframställning inför budgetåret 1981/82 antalett stort
tjänster, nämligen till styrelsen60 och tjugotal till yrkesin-ett
spektionen.

Föredragande statsrådet inledde avsnittet Arbetarskydds-om
styrelsen i budgetpropositionen med1981 tabell inne-en som
höll bl.a. följande personalstatens utveckling sedan 1949.om
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År enligtTjänsterenligtTjänster statstat
yrkesinspektionenArbetarskyddsstyrelsen

143591949

155,51960 69

2371051970

arbetsmedicinska 297varav278 1461972
centralavdelningen inkl.

administration

3853601974

arbetsmedicinska 617varav566 2291980
ochavdelningen extern-

utbildningen,
central administrationexkl.

densyftat till tillgodoseutbyggnadenkraftigaDen attsom
propositionenenligtverketsökade efterfrågan tjänster var

sålundautveckling personalstatentillgodosedd med den somav
visserligen försvarbar,utbyggnadskett. ytterligareEn menvar

besparingar ochmåste genomföraArbetarskyddsverketäven
anförde,föredragande statsrådet.uttalade Hanomprioriteringar

bl.a. följande.sammanfattat här, ytterligare
omdisponeringarverksamheten ochprioriteringarHårda av

efterfrå-och ökadnödvändiga för mötaatt nyresurser varav
från verket. Både styrelsensinsatser översynsrapportgan

behovet förbätt-yttrande pekadeoch Statskontorets enav
mycketperiod då inga ellerverksamhetsplanering. Underrad en

synnerli-måste detresursförstärkningarsmå väntaatt varavar
hur befintligamyndigheternaangeläget avvägeratt nogagen

verk-ändamålsenligaanvändasska Ensätt.mestresurser
och kunna tillämpasbudgetering borde införassamhetsinriktad

1983/84. uppdrag skulle läggasfrån och med budgetåret Ett ut
med förslagi frågan.styrelsen komma inatt

måste läggas i linjenför administrationenHuvudansvaret ut
roll ändras i riktningden centrala administrationensoch mot
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samordning och expertkunnande. pågåendeDen utvecklingen i
den riktningen positiv måste påskyndas. ADB-var men
verksamheten skulle byggas Med hänsyn till det ansträngdaut.
budgetläget kunde del kostnaderna för ADB-utbygg-en av
naden bestridas från fonden för arbetsmiljöförbättringar.

Regeringen inte ställning till organisationsförslagettog avse-
ende administrativa avdelningen. Med stöd särskilt be-ettav
myndigande från regeringen kunde det ändå genomföras provi-
soriskt. skedde också.Det

anslutningI till det utvecklingsarbete skulle ske inom sty-som
relsen det enligt departementschefen angeläget ägnavar att stor
uppmärksamhet åt policyfrågor och riktlinjer förgemensamma
yrkesinspektionen, Riksrevisionsverket hade fram-som
hållit i revisionsrapporten 1978.

Översynens resultat

Översynen resulterade framgått i projekt20 skulleattsom ge-
nomföras. projektDet låg sist avslutades Arbetet1984.som
resulterade bl.a. i antal föreskrifter och riktlinjer rörandeett
yrkesinspektionen. gällde distriktsledning,Det yrkesinspektio-

organisation, arbetsformer/ arbetsfördelning, administrati-nens
funktioner och hjälprutiner.va

projektEtt vid sidan de projekten20 uppdragett attav var se
den administrativa avdelningenöver hade fått proviso-som en

risk organisation fr.o.m. den juli1 Uppdraget1981. resulterade i
förslag i samband med anslagsframställningen 1984 att om-
vandla personalenheten till personalbyrå med byrå-en en
chefstjänst omvandla ADB-samordnartjänstsamt att en som
styrelsen inrättat till arvodestjänsti högre lönegrad. Ien en
övrigt organisationsfrågan beträffande administrationenvar
fortfarande föremål för överväganden. Framställningen ledde
inte till något regeringsbeslut.
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1981,budgetpropositionentillKommentar

efterspelochför-dess

ställningstagandeRegeringens

fårverketåterhållsamhetenpåkomnahastigt motDen mot ses
statsverk-ibesparingarpropositionbl.a.bakgrund omenav

dåriksdagenochhöstenfram 1980ladessamheten somsom
personal-förinte baratrendbrotttill.ställning Det år attetttog

priorite-hårdocksåuteblevförstärkningar attutan engenom
förnödvändigaansågsomdispositionoch attring resurserav

insatser.efterfråganmöta ny
ordalag.så klaraiinteåtminstoneförut,hade inteDetta sagts

fickförstärkningfortsatt näs-skulleinteverketBeskedet att
underutvecklingenverket. jagchockverkan inom atttrortan

fartblint.Arbetarskyddsverkethade gjort1970-talet
huvudsakinnebar ibudgetpropositioneniStällningstagandet

Verksamhetsin-tillsin tillitstatsrådetföredragande satte enatt
tillskulleStyrelsenstyrmedel.budgeteringriktad upp-som

administ-denvidareinnebarsådan.föreslå Detdrag attatt en
ochorganisationprovisoriskskulleavdelningenrativa en

vidareutredas.
ba-budgetpropositioneniskrivningarnainnebärövrigtI en

förstahandsalternativradikalaStatskontoretsmellanlansgång
planerstyrelsensochtotalöversynmed att genom-egnaen

ASSÖ-utredningen. Sty-följdprojektantalföra ett en avsom
framgångmed överochlängstai detvärjde sigrelsen mot att se

någotsakverksamheten,utgångspunkt imedverksamheten
dockbedrevsutvecklingsarbetebetydandebeklagat.många Ett

ASSÖ-utredningen fram-den,vid sidanochförebåde somav
föregående.gått i det

personalorganisationerverketsmedKontakterna
Statskontoretmedsamt

ASSÖ-tiden mellanmotsättningKännetecknande för envar
hurorganisationernafackligalokalaoch deledningen orga-om

bedrivas. Iverksamhetenochskullenisationen rapportenutse
personalorga-frånsärskrivningarantaldetfinns1980 stortett

avvikandedenkanPOnisationema sågas upp-summerasom
perioden.aktuelladenhade underdefattning
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En väsentlig fråga gällde ledningen verket. PO önskade bliav
representerade i de ledningsmöten generaldirektören,som
överdirektören och de avdelningschefema hade vecka.Varjetre
En särskrivningarna gällde detta.av

Vidare skulle för yrkesinspektionen delta irepresentanter
enligt formermötena distriktschefema be-som gemensamt

stämde. Mötena skulle enligt hållasPO i formella formermera
direktionsmöten och dokumenteras med beslutsprotokollsom
diskussionsprotokoll eller minnesanteckningar, vilka skullesamt

spridas i verket.
Särskrivningar finns på de flesta förslag har med organi-som

sation, ledning verksamheten och delegering Vissgöra.av att
föreslagen delegering genomfördes så småningom. Totalt sett
vittnar PO:s inställning mycket seriöst i hurettom engagemang
verket skulle organiseras och drivas. uppfattarJag det samti-att
digt rörde sig kraftig övertolkning PO:s befogenheterom en av

med beaktande andanäven i den då relativt medbe-av nya
stämmandelagen.

framgårDet inte tydligt redovisningen i det föregående,av
från budgetpropositionen,är Statskontoret full-tagensom att

komligt sablade ned verkets organisation och då särskilfstyrel-
ledningi sitt samrådsyttrande hösten Planerings-1980.sens

outvecklat, verket organisationen kring fö-systemet toppstyrt,
reskriftsarbetet hade brister, oklar ansvarsfördelningstora
den administrativa avdelningen, rad problem avseendeen yr-
kesinspektionen, bl.a. bristande delegering administrativaav
frågor. Det axplock yttrandet.är ett ur

Förhållandet mellan de två myndigheterna verkligen intevar
till de skrivna orden. kanDet belysas medgott, om man ser

bl.a. följande. Genom beslut i verksstyrelsen i oktober 1980ett
begärde styrelsen få sig Statskontorets yttrande.överatt yttra
Arbetet skulle enligt uppdraget bedrivas i samråd med Stats-
kontoret. hadeDet dock inte skett något formellt samråd om
den slutliga skrivningen. Så här står det i styrelsens nyssnämnda
skrivelse till regeringen: "Tyvärr kunde något slutligt samråd
med Statskontoret inte komma till stånd innan styrelsen redovi-

sina uppdrag."sat
föredragningspromemoriaI inför nämnda verksstyrelse-en
står det i slutvinjettmöte styrelsen vid underhandsöver-atten

läggningar med Statskontoret fått bestämt intryckett attav
enighet rådde i de väsentliga avseendena. står också:Detmest
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mångaHur timmar gått åt för disku-t.ex. attsom
former för utredningsarbetet och andratera proce-

durfrågor i stället för sakfrågor ingen. Statskon-vet
toristema har drivit fram byråkratiseradochtungen
arbetsmetod, där utredningsteorier i stället för prak-
tiska behov varit styrande."

Enligt min mening det ohållbart med Statskontoretsvar
dubbla roll i den där avsågs samtidigtmeningen utredarnaatt

både myndighetsutövande och konsulter. Under förstudi-vara
konsultrollen den gällde. Därefter do-1977 1978en var som-

minerade i förhållande till styrelsen myndighetsrollen.
ASSÖ-arbetet och de projekt det ledde till varade från våren

till någon gång under Dessförinnan hade1977 YAF-1984.
utredningen bedrivits inom verket år. Projektenunder ettca

valbemannade. kan fråga sig det rimligtMan attvar om var
så betydande gjordes dessa utredningar.satsa resurser som

tillmötesgående direkt från verksledningens sida i frå-Ett 1978
total med krafter och konsulthjålp hadeöversynga om en egna

kanske kunnat både sparbefråmjande och bidrag tillettvara
arbetsro.

Sammanfattningsvis det uppenbart både Statskontoretår att
och de fackliga organisationerna särskilt ST-facket i verket- -
ansåg ledningen inte klarade de krav denmötaatt attav som

lagen medförde, medan regeringen i budgetpropositionennya
förlitade sig det pågående utvecklingsarbetet inom1981 ver-

ket form budgetering. Vad det sistnämndasamt en ny av gav av
styrning ska kommenterajag efter avsnitt.nästa

1982/83 1988/89Budgetåren -

Budgetfrågor

1982/83 1988/Under perioden gällde det s.k. huvudalter-89-
nativet för Arbetarskyddsverkets del i budgetpropositionerna.

innebar i regel minskning anslaget medDet två procent-en av
året denför avslutande treårsperioden minskningom men en

med totalt fem procent.
samtliga år yrkesinspektionensNästan bemanning,värmas om

antingen påbud omprioritering eller "åter-genom om genom
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lägg belopp destinerades till i första hand yrkesin-ettav som
spektionen.

olika områdenSom framgått styrdes inte prioritering av ge-
inrättande fr.o.m. års budgetproposi-tjänster 1981nom av nya

stället nämndes områden Kvinnorstion. viktiga.I som var ar-
års budgetproposition och då särskiltbetsmiljö nämndes i 1983

kunskapertekniska åtgärder för underlätta lyft. Bättreatt tunga
förenade vid bildskärmde hälsorisker med arbeteärom som

budgetproposition. åtgärd förefterlystes i års1987 En mötaatt
kvinnors därvid medge till omplacering irättattoro sam-var
band med graviditet.

nämndes det året vikt deVidare det störstaatt att er-var av
forskningsresultat ochgonomiska kraven baseradesom var

beprövad erfarenhet inte fick stå tillbaka. kanDet nämnas att
startades verketprojekt för motverka belastningsskador iett att

Vidare poängterades arbetsgivaransvaret i slutet 1980-1987. av
talet.

Regelarbetet

budgetpropositionen föredragande statsrådetI 1984 tog upp
frågan takten i regelarbetet enligt den ordningen. Minstom nya
lika viktigt reglera områden det äldreöveratt attsom nya var se
författningar och dessa till de förhållanden somanpassa nya
följde bl.a. den tekniska utvecklingen. Föråldrade och onö-av
digt detaljerade eller komplicerade regler borde bort i syftetas

underlätta tillämpningen i arbetslivet och förbättra möj-att ute
ligheterna för de arbetsmiljöansvariga insatserna motatt styra
de allvarligare problemen.

Arbetet beräknades i budgetpropositionen kunna avslutatvara
inom år, dvs. vid utgången angeläget enligt1986. Dettre av var
statsrådet tidplanen kunde hållas. budgetpropositionenIatt

konstaterade för omarbetningstatsrådet tids-planen1987 att
inte höll. uttalade det angeläget äldre reglerHon att attvar om-
arbetades möjligt så ytterligare kunde sättassnarast att resurser
in angelägna områden.

följande års budgetproposition fråganberördes inte och denI
hade heller inte i styrelsens anslagsframställning. Därinämnts
uttalades bl.a. föreskriftsarbetet måste med hänsynavvägasatt
till rad olika intressen, ställde allt krav regel-störreen som

utformning. Formuleringen kommenterades inte isystemets
budgetpropositionen.
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Tillsynen reglerenligt Vägtrañklagens
arbetstidom

julitillsyn vägverket från och med den 1Denna övertogs av
innebar bl.a. fjorton vägtrafikinspektörer från sju1986. Det att

yrkesinspektionsdistrikt fördes till vägverket. Bakgrundenöver
följande.var

Arbetarskyddsstyrelsen hade fått uppgiften till-1968 utövaatt
enligt vägtrafiklagstiftningen. Tanken tillsynen skulleattsyn var

ske företagen led i yrkesinspektionens allmännaettsom
verksamhet och integreras i denna. Kontrollen skulle alltså gö-

avslutats.när vägtransportras en
praktiken sköttes särskildablev det inte så. KontrollenI av

vägarbetstidslagstift-vägtrafikinspektörer. Bestämmelserna i
ningen syftar främst till öka trafiksäkerhetenatt attgenom man

hatill förare inte kör uttröttade. tillsyn bedömdesDennaattser
samband med det trafiksäkerhetsarbete bedrevsnära som av

trafiksäkerhetsverket och polisen. Trafiksäkerhetsverkets in-
spektörer eller särskilt förordnade poliser svarade för kontroll

fordons beskaffenhet och utrustning. överföringenGenomav
för arbetstidskontrollen till Trafiksäkerhetsverketansvaretav

avsåg uppnå samtidig kontroll fordonen, viktbes-attman en av
tämmelsema och arbetstiden.

Några reformer och andra policyfrågor arbetsmiljöområdet
inverka Arbe-under den aktuella perioden korn attsom

tarskyddsverkets arbetsuppgifter och organisation berörs i det
följande.

Företagshälsovården

Företagshälsovården reformerades. Regler ersättning tillom
arbetsgivare förför företagshälsovård har funnits inom ramen
lagen allmän sjukförsäkring Föreskriftersedan 1953.om om
tillämpningen reglerna utfärdades styrde fortfa-1955. Dessaav

tillämpningenrande reglerna års företagshälso-1976närav
vårdsutredning lade fram betänkandet Företagshälsovård för
alla SOU 1983:32.

Utredningen ansåg reglerna föråldrade och administrativt om-
ständliga. Sedan arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdeparte-en

tillsätts för formerna för och finansieringenövermentet att se
samhällets stöd till företagshälsovården kunde förslag läggas iav

1984/85proposition företagshälsovård och arbetsanpass-om
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framtidaning. gällde riktlinjer för företagshälsovårdensDet
inriktning och utbyggnad ersättningssystem.ettsamt nytt

yrkesinspektionens del reformen deras styrel-innebarFör att
yrkesinspektionsnämnderna, fick uppgiften pröva attattser,

överklagades ladesbidragsvillkoren uppfylldes. Beslut som
Bl.a. skulleArbetarskyddsstyrelsens styrelse prövasavgöra.att

villkoren i förekommande avtal mellan parterna upp-om var
innebära ökningfyllda. styrelsens del kom dettaFör t.ex. att en

början betydande.antalet ärenden i verksstyrelsen i varav som
År gällde överklagningsärenden bidrag till före-1989 23 56av
tagshälsovård. Stödet bort fr.0.m. 1993.togs

Verksamhetsinriktad budgetering

ASSÖ-tiden ochYtterligare styrfråga varit aktuell sedansomen
gälldefick teknisk lösningi budgetpropositionen 1985som en

verksamhetsinriktad budgetering. Sedan styrelsen redovisat ett
förslag lösning hösten arbe-uppdrag lägga fram till 1983att ett

framtade arbetsgrupp inom Arbetsmarknadsdepartementeten
anslagskonstruktion ochförslag till verksamhetsstruktur,ett ny

förslag tillinkomstredovisning för Arbetarskyddsverket samt ny
konstruktion för Arbetarskyddsfondens bidragsgivning till Ar-

den förstnämndabetarskyddsstyrelsen. här baraJag tar upp
frågan.

tillföredragande statsrådetbudgetpropositionen anslöt sigI
förslaget, sammandrag innebar följande i den frågaisom

Tillsyntagit Verksamheten indelades i två re-upp. program,
utbildning. Tillsynspektive Forskning och Till programmet

ochhänfördes all verksamhet vid styrelsens tillsynsavdelning
yrkesinspektionen lagbyrån och arbetstidsbyrån inom densamt
administrativa avdelningen. Forskning och utbild-Programmet
ning omfattade all forsknings- och utbildningsverksamhet inom
styrelsens forskningsavdelning inklusive avdelningens medver-
kan i företagshälsovårdsutbildningen, utbildning inom högsko-
lan, utbildning. omfattadeforskarutbildning och Detextern

avdelningenstillsynsavdelningens och den administrativaäven
medverkan företagshälsovårdsutbildningen utbild-i samt

utbildningssektionen inom den ad-ningsadministrationen vid
ministrativa avdelningen. administrativa funktionerna iDe öv-
rigt avdelningen informationsverksam-administrativa samt
heten sågs stödfunktioner vilkas kostnader skulle fördelassom

respektive program.
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verksarnhets-tillSammanfattningsvis innebar förslaget ny
Arbetarskyddsver-statsrådet,enligt föredragandestruktur, att

tydligare markerade ochhuvuduppgifter blevkets två att en
myndighetsutövan-mellan verketsklarare åtskillnad uppnåddes

uppgifter.och dess övrigade funktion
skulle anvi-medelföreslogs i budgetpropositionenVidare att

dittills förenda anslag i stället föri form ett sty-ett somsas av
priorite-underlättaför yrkesinspektionen.relsen och För attett

avsåg regeringenmellanringen attprogrammenresurserav
medArbetarskyddsverketekonomisk plan förfastställa ut-en

gifter/ de samladeför respektivekostnader samt me-program
från Arbetsmiljöfondenanslag, intäkter och bidragdel, som

finansieringen.i anspråk förberäknades kunna tas
medelanvandningen i kombina-detaljregleringminskadEn av

skulle eftersträvas.resursanvändningention med ökade krav
föreskriva hurfick ankomma regeringenDet närmareatt

1985/86 full-förfå användas. regleringsbrevetmedlen skulle I
ekonomisk plan ochmedföljde regeringen intentionerna en

ochfördelade båderedovisning utgifterkrav programav
administ-enheter och den internadelprogram, organisatoriska

rationen.

Arbetsmiliöinstitutet

behandlades i Socialut-budgetpropositionen vanligtNar som
februari/ forskningspropositionskottet i lades1987 enmars

tredje år.riksdagens bord. brukar skeDet vart
Arbetarskyddsstyrelsens forsk-propositionen föreslogsI att

förningsavdelning dess övriga verksamhet inomsamt ramen
Forskning och utbildning skulle brytas tillutprogrammet en

bibliotek medmyndighet. Dit hörde också styrelsens na-egen
tionellt för vetenskaplig och teknisk informations-ansvar

forsk-i arbetsmiljöfrågor. Frågan brytaförsörjning att utom
i budgetpropositionen i januari.ningen hade inte berörts

forskningspropositionen erinrade föredragande statsrådetI
för Arbetarskyddsverket in-anslagskonstruktionattom en ny

anslagförts innebar verket tilldelades iatt programterrnersom
bl.a. för åstadkomma klarare åtskillnad mellan verketsatt en
myndighetsutövande funktion och övrig verksamhet.

ytterligare markera forskningens friaTiden attvar nu mogen
underställning. Forskarna skulle bedriva sitt arbete eget ansvar.

de dragit slutsatser och publicerat resultaten upphördeNär
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deras kompetens och ansvarsområde. utomordentligtDet var
betydelsefullt ansvarsfördelningen mellan myndighetsfunk-att
tionen och forskningen framstod klar för omgivningen.som
Missförstånd i den frågan hade uppkommit. Forskarnas integ-
ritet kunde ifrågasättas rollfördelningen inte klar. Detom var

väsentligt forskarna kunde utföra undersökningart.ex. attvar
arbetsplatserna uppfattas företrädare för till-utan att som

synsmyndigheten.
Förslaget bryta Forskning och utbildning fickatt ut m.m. en-

ligt föredragande statsrådet bakgrund överläggningarmotses av
mellan Arbetsmarknadsdepartementet och arbetsmarknadens

den styrelse för detI institutet skulle tillsättasparter. nya som
fr.o.m. den juli skulle1 Arbetarskyddsstyrelsen1987 repre-vara

Avensenterad. arbetsmarknadens skulle ingå.parter
Arbetarskyddsstyrelsens styrelse hade kommit forsk-ägnaatt

ningsfrågoma alltför liten tid i relation till tillsyns- och före-
skriftsfrågoma. Vidare betonades vikten fortsatt näraettav
samarbete och informationsutbyte mellan institutet och Arbe-
tarskyddsverket.

Institutsbildningen, inrättande chefsbefattning samtav en or-
ganisationsförändringar med anledning härav borde kunna ge-
nomföras inom för de beräknades för Ar-ramen resurser som
betarskyddsverket 1987/för Särskilda88. bestämmelser om
fördelningen skulle komma 1988/89lämnas. skulleFr.o.m.att
institutet anslag. Administrativ samverkan förutsattesett eget
mellan institutet och Arbetarskyddsstyrelsen beroende att
myndigheterna samlokaliserade.var

uppdrag lades tillEtt styrelsen i utreda dels1987ut attmars
vissa organisatoriska och administrativa frågor i samband med
bildandet forskningsinstitutet, dels Arbetarskyddsstyrelsensav
organisation sedan institutet bildats. Uppdraget redovisades i
april år i vad anslagstekniska och administrativasamma avser
samverkansfrågor i samband med institutsbildandet.

1987/regleringsbrevetI för bestämdes sedan hur anslaget88
skulle disponeras de två myndigheterna. ankomDet Ar-av
betarskyddsstyrelsen för de två myndigheternagöraatt ett ge-

årsbokslut för det året, medan de fick lämna sinmensamt var
verksamhetsberättelse.

Institutets organisation vid i bilaga till de-starten ettanges en
partementsprotokoll i maj detta framgår1987. Av institutetatt
skulle tillföras fyra förtjänster administration och information,

två assistenttjänster. Merparten dentjänster administ-varav
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enligtgälldestyrelsen. Dettillhandahållassidan skullerativa av
underhåll, ekono-drift ochinklusivelokalernämnda PM t.ex.

produktionkontorsdrift,personaladministration,mi- och av
informationsmaterial.

mellan in-detaljdiskussionerlivligaochintensivatidsEfter en
utbrytningenkonsekvensernaoch styrelsenstitutet gavavom

admi-utredauppdragiStatskontoretaprilregeringen i 1988 att
byggakunnatinstitutetharSuccessivtvid institutet.nistrationen

informations-ochADB-ekonomi-,personal-,fullständigaupp
funktioner.

organisationsfrågorandraNågra

underaktuelltövervägandeorganisationsteoretisktEtt som var
verkslednings-Sedanskulleverkenhurperioden styras.var

styrelse-verkenscentraladeförslagkommittén lagt fram om
härpå ibaseratförslagframregeringenladesammansättning

1986/proposition 87:99.
skulleintehuvudprincipernaEn partsrepresentanterattvarav

det lågundantagsfall, därspeciellavissai styrelserna. sto-sitta I
kundesamförståndochintresseavvägningarfördelar i attra

emellertid enligtdetfannsmyndighetsnivån,uppnås propo-
intressenasåstyrelsernaskälsitionstexten sätta attatt samman

Arbetarskyddsstyrelsen,bl.a.gälldebalanserade. Detta som
gällde.ordningbehålla denkundedärigenom som

myndigheter-gälldepropositionnämndastyrfråga iEn annan
Arbetarskydds-gällde enligtFortfarandeorganisation.inrenas

enheter/ byråervilkaregleradedeninstruktionstyrelsens att
informations-fick finnasdetochfick finnas även att ensom

riks-ochpropositionenutbildningssektion. Genomoch en
beslutaregeringenlåtamöjligtdetblevdagsbeslut i frågan att

myndigheternatillöverlämnaochgrundstruktur attattenom
organisationen.beslutasjälvadeninom omramen

deldenredovisades iistyrelsen 1987tillUppdraget sommars
Arbetsmark-tillorganisationArbetarskyddsstyrelsensgällde

fram-redovisningenAvseptemberi 1987.nadsdepartementet
översynsarbetelångsiktigt änstyrelsengick startat ettatt mera

regeringenredovisades tillgällde. Vaduppdraget etappvarsom
nivånverketledningengälldeöversynsarbetet1 avsomav

yrkesinspektionensledningstyrelsensverksstyrelsen,under av
instruktionsändringar.verksamhet samt
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Resultatet den första utredningsetappen blev verks-av att en
ledning direktionsform inrättades. möjliggjordesDetta av en
instruktionsändring varvid avdelningarna1988 avskaffades.
Ledningen kom bestå generaldirektören, överdirektörenatt av
och nyinrättad tjänst tillsynschef med samordnings-en som
och utvecklingsansvar för tillsynsverksamheten. övrigt fickI
styrelsen bestämma organisationen.

resulteradeDet i tillsynsenheter rapporterade till till-sex som
synschefen, fyra allmänna enheter, och informa-rätts-varav
tionsenhetema internationella sekretariatet rapporterade isamt
sakfrågor till generaldirektören och i administrativa frågor till
överdirektören. fjärde allmännaDen enheten, hanteradesom
informationssystemet arbetsskador, de administrativasamtom
enheterna rapporterade till överdirektören. beslutsordningEn
infördes innebar tyngdpunkten det gällde beslutnärattsom
skulle ligga enhetschefsnivå.

syftenaEtt med ledningsorganisationen i praktikenav attvar
avlasta generaldirektören verksledningsnivå. Ställningstagan-
den på den nivån skulle i många fall komma överdi-görasatt av
rektören och tillsynschefen inom deras respektive områden.

varaTanken de i verksledningen i princip skulleatt trevar en
beslutsnivå.

Till stöd för verksledningen och för tillgodose behovetatt av
sakkunskap från olika områden förstärktes beslutgenom av
generaldirektören verksledningsgrupp för interntetten sam-
rådsförfarande redan fanns. hade dittills beståttDensom av
verksledningen cheferna för verksledningssekretariatetsamt
och informationsenheten. Gruppen skulle i fortsättningen få
sin tyngdpunkt i tillsynsverksamheten. Gruppen utökades där-
för med chefer inom tillsynsenhetema och med dist-tre en
riktschef.

Den kommunala tillsynen

Från och med yrkesinspektionen1987 den kommu-övertog
nala tillsynen vissa arbetsställen. medförde tillskottöver Det ett

medel och tjänster från kommunerna efterövertogsav av som
riksdagsbeslut med anledning 1985/Prop samlad86:40av om
tillsyn arbetsmiljön.över

Bestämmelser skyldighet för kommunerna medverkaattom
vid tillsynen arbetsmiljön fanns redan i års förordning1881av

minderårigas användande i arbete vid fabrik Däriom m.m. an-
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kommunalnämndhälsovårds- ellerförskyldighet attengavs
efterlevnad.övervaka förordningens

upphörde identillsynen fannskommunalaRegler den närom
iyrkesinspektionen ochinstruktionen förarbetsmiljölagen, i

tillsynsmänkommunalaföreskrifter förArbetarskyddsstyrelsens
lag-från tidigarehade förtsReglernautfärdade år 1980. över

sedanoförändradevarit 1912.och hade istiftning stort sett
biträddes yrkesin-för yrkesinspektioneninstruktionenEnligt

enligt arbets-eller flerakommunspektionen inom varje enav
arbetevid tillsynkommunala tillsynsmänutseddamiljölagen av

hjälpmedel ellermaskinellaanvändandebedrevs utan avsom
regelitryckkärl och i vilketkokare eller andraångpannor, an-

tio arbetstagare.vändes mindre än
ingripainstruktionenkunde med stödYrkesinspektionen av

tillfredsställandeintetillsynsmankommunal ettmot som
yrkesinspektionenhadeåligganden.sinafullgjorde Däremotsätt

fullgjorde sinintekommunsanktionsmedelinte några mot som
tillsynsskyldighet.

mellan yrkesin-arbetsställenfördelningenGrunden för av
skillnaddentillsynenoch den kommunalaspektionen somvar

förvad gäller riskenarbetsställenråda mellan olikaansetts ar-
därvid arbets-tilldeladeskommunala tillsynenbetsskador. Den
traditionellarisk förlitenbedömts föreliggaställen där det en

hararbetsmiljöbegreppetvidgningarbetsskador. Den somav
kommit beaktashar inteårs lagstiftningskett attgenom senare

yrkesinspektionenmellantillsynsansvaretvid fördelningen av
kommunala tillsynen.och den

kommunala till-lades framfanns propositionen 800Det när
kommunal till-hadeFlertalet eller drygti landet. 700synsmän

tillsynsverksamhetkombinerad meddeluppgift annansyn som
byggnads-hälsoskyddsområdet ellermiljö- ochinom främst

tillsynsverk-kommunalaKostnaderna för denverksamheten.
själva.bestreds kommunernasamheten av

har be-kommunala tillsynenförstatligande denFrågan om av
redovisats iarbetarskyddsutredningarflertalet deirörts somav

verksam-inlemmaoch förslag har lagtsdet föregående attom
i riks-också diskuteratsyrkesinspektionen. Frågan harheten i

dagen antal gånger.ett
kommunala tillsynendenGenomgående för diskussionen om

Samtliga utredningarbristande effektivitet.kritik dessär över
bordekommunala tillsynenifrågasatt inte denhade av-om

yrkesinspektionenflyttas tillvecklas och tillsynen över men
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hade likväl kommit fram till tillsynen borde bestå för-att men
bättras.

Efter det riksdagen uttalat1981 tillsynen borde förasatt att
till yrkesinspektionen ochöver gjort uttalanden i den riktningen

och tillsattes1982även 1983 utrednings-1983sommaren en
kallad YKT-utredningen, med uppgift bådeöverman, att se

yrkesinspektionen och huvudmannaskapsfrågan. Med hänsyn
till det samhällsekonomiska läget ansåg föredragande statsrådet
det inte riktigt genomföra så genomgripande reformatt utanen

den belysts inom för den totala till-översynatt ramen en av
synsverksamheten.

Förslag lämnades i februari i betänkandet1985 Samlad tillsyn
arbetsmiljön Ds A 1985:1 och förslag lades inämntsav som

1985/Prop. Föredragande86:40. statsrådet uttalade utred-att
ningen på övertygande visat grundläggandesättett att ett pro-
blem i tillsynen arbetsställen just det dubbla huvudman-var
naskapet.

Uppdelningen mellan statlig och kommunal tillsyn byggde vi-
dare föråldrade förutsättningar, nämligen risken för ohäl-att

och olycksfall mindre små arbetsställen.änsa storavar
snabbaDen tekniska utvecklingen den ökade användning-samt

maskinella hjälpmedel och kemiska produkter hadet.ex.en av
medfört företagsstorleken inte avgörande för riskbilden.att var
Skaderiskerna skilde sig inte mellan små och arbetsplatserstora
i bransch.samma

Beslutet innebar antalet arbetsställen inspektera för-att att
dubblades. Antalet anställda i företag yrkesinspektionensom
därmed fick tillsynsansvaret för ökade dock bara med tio pro-

40-tal arbetstagareEtt med tzillsynsuppgifter hos kommu-cent.
yrkesinspektionen och ytterligareövertogs mindrenerna ettav

antal kunde anställas med anlitande medel tillfördesav som
verket.

Inriktningen tillsynenav m.m.

budgetpropositionenI slutbehandlades1987 YKT-utred-
ningens betänkande den samlade tillsynen. Föredragandeom
statsrådet inledde med konstatera de förslag från utred-att att
ningen kvarstod obehandlade inte krävde något beslutsom av
riksdagen. flesta frågornaDe kunde genomföras tillsyns-av
myndigheterna själva. utredningsarbeteEtt i linje med det son
föreslogs i betänkandet pågick inom Arbetarskyddsstyrelsen
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förstskastatsrådet nämnasförslagBland de togs upp avsom
tillsynsmodellendeninnebarbeskrivet attsystemtillsyn. Kort

sittinriktadedittillsgradhögreitillsynsmyndigheterna än ar-
organisation,hade denarbetsgivarenkontrollerabete attatt

förfordradesuppföljningssystem attoch detde somresurser
arbetsmiljölagstiftningenstilllevaskulle kunnaföretagen upp

in-arbetsmiljönhelhetsbedömningBetydelsenkrav. avenav
medföretaghosBesökenbetonades.företagethelariktad

vidbesökochminskakundeskyddsverksamhetutveckladväl
deskyddsverksamhet,utveckladmed t.ex.företag somsvagt

systemtillsynkundeHeltöka.kundeföretagshälsovård,saknade
inspektionsverksam-traditionelladendock inte ersätta mer

företagen.välorganiseradedeiheten mestens
bud-årsiockså 1987ledningsforrnerochStymings- togs upp

bordeyrkesinspektionenstyrningStyrelsensgetproposition. av
bordeStyrelsenstyrning.målinriktadtillutvecklas re-meren

Uppfölj-insatsområdena.angelägnadepekagelbundet mestut
förformerfinnainriktassamtidigtmåsteningen meraenatt

tillsynsverksamheten.värderingkvalitativ av
sinadisponerafickdistriktenangelägetocksåDet re-attvar

yrkesin-ochstyrelsenförInstruktionernafritt.merasurser
skulleT.ex.riktningen.denbl.a.iskullespektionen överses

tillsättadistriktscheföverlämnaArbetarskyddsstyrelsen att
gällde.dåtillbegränsningdentjänster somutan

budgetårentillKommentar
1988/891982/83 -

Allmänt

denundervälförhållandevisverketsigklaradeResursmässigt
utsträck-vissfredades iYrkesinspektionenperioden.aktuella

tek-medupprustningbl.a.medel förfickverketning och extra
centralmyn-förfrihetenökadeframgåtthjälpmedel. Somniska

föröppningorganisation. Densinbestämmadigheten omp-att
utveckladesbudgetpropositionårsikom 1981rioriteringar som

gällde.budgetlägei detsjälvklarhettill strama somen
före-hösten 1987anslagsframställningeniSkrivningen om

intressenrad olikatillmed hänsynavvägningskriftsarbetets en
intereglergamlaomarbetningenuttryckasätt att avattettvar
hän-medavvägninghögprioriterad,vidare attutan enutan var
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till skyddsintresset skulle föredragandeAttgöras. statsrådetsyn
inte omarbemingsfrågan torde ha inneburittog tillupp accept
detta.

Vad sades i statsrådets överväganden väl fun-som attvar en
gerande tillsynsverksamhet hade utomordentligt betydelsestor
och tillsynen i högre grad dittills skulle sikteän arbets-att ta
givarnas för upprätthålla god arbetsmiljö. åter-Jagattansvar en
kommer till frågan regelstrukturen i det sista avsnittet.om

Grundtanken tillsynen vägtrafiken skulleöver integreras iatt
yrkesinspektionens verksamhet kom inte fullföljas. ställetIatt
sköttes tillsynen med polisutbildadevägarnaute personer

anställts yrkesinspektörer. Byråchefen arbetstids-som som
byrån den i praktiken ledde vägtrafiktillsynen och hanvar som
styrde verksamheten nämnda spår i början 1970-talet.av

Utbrytningen forskningsfrågomaav

hadeMan länge inom Arbetarskyddsstyrelsen och särskilt inom
forskningsavdelningen i informella sammanhang ifrågasatt om
forskningen skulle ligga kvar inom styrelsen. Frågan itogs upp
Arbetsmarknadsdepartementet någon gång under det andra
halvåret 1986.

Generaldirektören Gunnar Danielson, skulle avgå medsom
pension vid årsskiftet, erfor någon gång senhösten 1986 att

i frågan skulle hållasmöte i Arbetsmarknadsdepartementetett
med deltagande från styrelsen enbart från forskningsavdelning-

Generaldirektören kontakt med departementet och dettogen.
bestämdes administrativ chef och tillsynschefenatt som
skulle delta i Ett antal arbetssammantrådenmötet. hölls sedan i
departementet med deltagande från alla avdelningarna itre sty-
relsen.

Utgångspunkten komjag i bildennär separeringvar att en
forskningen skulle ske. Under hand klarades konsekvensernaav
i drag. efterhandI har jag erfarit fleraut hademötengrova att

hållits mellan företrädare för forskningsavdelningen i styrelsen
och departementet före det jag nämnde i detmöte föregå-som
ende och propåer då förts fram till departementetatt om en
utbrytning forskningen.av

Den utnämnde generaldirektören Sivert Andersson informe-
rades departementet i frågan innan han tillträdde tjänstenav
den januari1 1987. Han gjorde inga invändningar.
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utbrytningen,uppfattning bidragande orsak tillMin är att en
viktenredovisades propositionen, bl.a.de iutöver avsom

forskningsavdel-forskningens fria ställning, ledningenattvar
fördeladesnöjd med hur anslagetningen tidigare inte varit

fall hadeden centrala tillsynen och forskningen.mellan I vart
hand i de-från avdelningen tagit den frågan underuppman

partementet.
anslag för de två myndigheterna,Tiden med ett gemensamt

1987/88, problembudgetåret medförde hel deldvs. under en
samverkansfrå-ekonomiska och administrativadet gälldenär

styrel-"bodelningen" merai detalj och vilken servicet.ex.gor,
och för denna service.skulle institutet villkoren Motsen ge

uppdraget utreda ad-bl.a. den bakgrunden får 1988 attman se
ministrationen vid institutet.

Sivert Andersson uttryckte i efterhand han huranatatt om
bli hade han begärtkrånglig uppdelningen skulle så att en orga-

nisationskommitté tillsattes.
förenat mederfarenhet styrelsen fått detEn är äratt stora

myndigheter det gällde harsvårigheter två såatt stora som ge-
ekonomi- och personalfunktioner.informations-,mensamma

Avsikten vid sammanslagningen det skulle så. Detatt varavar
ofrånkomligt enskild myndighet utvecklarvarjeår att en egen

fick byggakultur. därför rationellt institutetDet att uppvar
frånfunktioner nämnda viktiga områden, dettrots attegna
vinstbörjan inte ingick i förutsättningama. Någon administrativ

blev det knappast slutresultat. det givetMen år attsom man
inte kunde ha administrativ chef personalutan egen enen
myndighet institutets storlek.av

Vad uppnåddes med uppdelningen i de två programmensom
uppdelningen mellan Arbe-i första hand attvar av resurser

1987/88,tarskyddsverket och institutet underlättades både när
1988/hade anslag, och anslagen89, närett gemensamtman

1988/separerades. regleringsbrevet för för Arbe-I 89 var man
tarskyddsverkets del tillbaka igen till de anslagspostertre som

före programuppdelningen, nämligen förvaltningskost-gällde
nader, lokalkostnader och avgiftsbelagd verksamhet. Någon
styrning tillsynsarbetet ledde alltså den verksamhetsinriktadeav
budgeteringen inte till.
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1989/90 1995/96Budgetåren -

Inriktningen tillsynsverksamhetenav

Arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön betonades i budgetpropo-
sitionerna både och gällde också till-1989 1990. Detsamma att

skulle koncentreras till de arbetsställen hade mångasynen som
arbetsskador eller andra skäl bedömdes ha dåliga arbetsför-av
hållanden.

Genom års kompletteringsproposition tillfördes styrel-1989
medel för ökade kostnader för standardiseringsarbete isen an-

slutning till EG-direkdven. Vikten standardiseringsarbeteav
i års budgetproposition liksom EFTA-EG-1990nämns att

samarbetet skulle komma ställa ökade krav uppföljningatt
tidigare meddelade regler och bevakningen direktivarbetetav av

inom EG.
budgetpropositionen uttalade föredragande statsrådetI 1990
brister iakttogs vid inspektionsbesök alltid måste ledaatt som

till skriftliga krav i inspektionsmeddelanden uppfölj-samt att
ningen kraven uppfylldes måste bli effektiva. Vidareattav mera
skulle den psykiska belastningen i arbetet, arbetsinnehållet och
arbetsorganisatoriska frågor beaktas och tillsynenspåverka in-
riktning. sades det framstod alltmer uppenbartDet att attsom
det fanns starkt samband mellan dåligt arbetsinnehåll ochett
risk för belasmingsskador och arbetsorganisatoriska insatseratt
i syfte skapa bättre arbetsinnehåll och ökat handlingsut-att ett

för de anställda kunde i många fall minska denna risk.rymme
Vidare nämndes isolering, utbrändhet, hot och våldstress, som
viktiga bekämpa.att

styrelsens planeringsdirektiv förI yrkesinspektionen för
1989/ hänvisades till regeringens uttalande90 koncentreraatt
insatserna till de områdena:mest utsatta

Besök ibör utsträckning sådanastörre göras ar-
betsställen där det finns anledning ställa kravatt
arbetsmiljöförbättringar och där besöken således do-
kumenteras i skriftliga inspektionsmeddelanden.
Med andra ord: Andelen besök enbart motive-som

allmänt "kontaktbehov" eller kon-ettras av avser
sultation bör begränsas. För närvarande leder mindre

fjärdedel inspektionsbesökalla tillän etten av
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alltförinspektionsmeddelande. Detskriftligt är en
andel"låg

budgetpropositionenuttalandena iföljdnyhetEn en avsom
verksamhet.Arbetarskyddsverkets Igällde styrningen1990 av

huvudsaki1990/91 riktlinjerregleringsbrevet för somangavs
bud-i nämndauttalandenredovisadeöverensstämde med ovan

upprepades iriktlinjermotsvarandehuvudsakgetproposition. I
/förregleringsbrevet 92.1991

föryrkesinspektionenplaneringsdirektiv tillstyrelsensI
Vidareskriftliga krav.ochkontroll1990/ skärptes kravet91

skulleonödaniinteyrkesinspektionensanfördes tasatt resurser
rättelsefrivilligtillanmaningarupprepade näranspråk föri

genomförda.bliskulleåtgärdernaförkrävdesandra åtgärder att
måsteförbudochföreläggandenformTvångsmedel i an-av

vändas.

rehabiliteringarbetsmiljö ochProposition m.m.om

antal utredningartillsattes1980-taletslutetUnder ett ar-av
arbetsmiljökommission. Detbl.a.ochområdebetsmiljöns en

rehabi-och1990/91:140 arbetsmiljöresulterade bl.a. i omprop
hänseenden.antalLagenförstärktes ilitering. ett

samverkanfråganskasammanhangethärdet nämnasI att om
arbetsgivaransvaretochbehandladesarbetsgivaremellan att

leda ochplanera,skulleArbetsgivarenunderströks.särskilt
kravinnefattadeBestämmelsenarbetsmiljöarbetet.kontrollera

i verksam-riskernaundersökafortlöpandearbetsgivaren att
Arbetsmiljö-behövdes.de åtgärdergenomföraochheten som

rörande verksam-övriga frågormedfrågorna skulle integreras
skyddsombu-ochSkyddskommittéernashelhet.dessheten i

arbetsgiva-följdrenodlas. Somuppgifter skulledens atten av
tillhaskyddskommittéemaskulleutveckladeshuvudansvarrens

rehabilite-ocharbetsmiljö-planeringendelta iuppgift att av
detta arbete. Begreppetföljabevaka ochringsarbetet samt upp

ladespropositiondennafokus. Medkom igoda arbetet""Det
bestämmelsermedkungörelsetillgrunden närmare omatt en

styrelsen Intern-utfärdas 1992,kundearbetsgivarens avansvar
kontrollkungörelsen.

problemlösan-denhade uttalatArbetsmiljökommissionen att
ochdeltagit förhade"konsultrollen"de attstor resursernaav
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starka skäl talade för den borde stå tillbaka för renod-att en
lad inspektionsverksamhet.

revisionsrapportI i november redovisade1990 RRVen en
granskning yrkesinspektionens besöksverksamhet. Iav rappor-

föreslogs inspektionsverksamheten skulle renodlas tillten att en
kontrollerande verksamhet, organisations- och arbets-att nya
modeller skulle och Arbetarskyddsstyrelsensprövas roll som
chefsmyndighet skulle utvecklas.

Föredragande statsrådet konstaterade 1990/i Prop. 912140 att
RRV:s uppfattning låg i linje med de i regleringsbrevet för
1990/91 lämnade riktlinjerna för tillsynsverksamheten. Riktlin-

innebarjerna enligt statsrådet inspektionsverksamhetenatt
måste renodlas till kontrollerande verksamhet och atten mer
rådgivning inte fick alternativ till tydliga och uppföljba-ettvara

krav beslut tvångsmedel eller utnyttjandesamtra annatom av
sanktionssystemet. Råd och upplysningar skulle dock kunna
lämnas i enskilda fall det skedde i samband med ochnär som

stöd till den kontrollerande uppgiften. Företagshälsovårdenett
borde i ökad utsträckning den kunde bidravara resurs som
med tekniska lösningar i enskilda fall. kontrollerande rol-Den
len skulle också på tydligare framgå instruktionen.sättett av

budgetpropositionenI den inledda1991 offensivenattanges
för förnyelse arbetslivet och de dåliga arbetsmiljöemamotav

Ökadeskulle fortsätta. skulle tillföras arbetar-skydds-resurser
myndighetema. Vid budgetprövningen tillfördes yrkesinspek-
tionen nya yrkesinspektörstjänster.50 Arbetsmiljökommissio-

hade föreslagit 350 tjänster för kunna fördubbla besöks-attnen
frekvensen.

insatsområdenDe särskilt nämndes i års budget-1991som
proposition bl.a. biologiska risker till följd bioteknikut-är av
veckling och smittspridning, den mycket oroande utvecklingen

belastningsskador och skador hänger medav som samman
organisatoriska, sociala och psykologiska faktorer samt
ställdhetsaspekter detta områden. växandeDen tjänstesek-

med alltmer automatiserad produktion utbyggnadentorn samt
sjukvården och äldreomsorgen i hemmen exempelärav

förändringar i samhället medfört delvis arbetsmil-som nya
jöproblem.

Styrelsen hade beslutat tillsynsprogram 1989/90för tidenett -
/1991 bakgrund92. Mot verksamheten inom yrkesin-attav

spektionen skulle inriktas kontroll ändrades iprogrammet
planeringsdirektiven 1991/92för så inte längre skulleatt man
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verksamhet.hålla avsevärda för efterfrågestyrd Besö-resurser
arbetsställen/ branscher medken skulle koncentreras till stora

småfö-belastningsskador skulle beaktas ochrisker. Risken för
Helhetsperspektiveti den samlade prioriteringen.retagen tas

dokumentationbetonades och kraven uppföljning och samt
vid behov tvångsmedel skärptes.

offentliga sektornUtvecklingen denav

fråganbudgetpropositionen regeringen bl.a.I 1991 tog upp om
gällautveckling den offentliga sektorn. Reformarbetet skulleav

finansieringsformer, ökadomprövning verksamhet, nyaav
ökad valfrihet för medbor-konkurrens, minskad byråkrati och

och uppfölj-Målen för verksamheterna skulle preciserasgarna.
innebar byrå-nings- och utvärderingssystem utvecklas. De att

skäras ned, beslutsvä-kratin kunde minska, administrationen
regler minskas.kortas och antalet styrandegama

skullekonklusion den statliga administrationenEn attvar re-
treårsperiod. gälldeduceras med tio under Dettaprocent en

Nedskärningen gällde alltsåockså för Arbetarskyddsverkets del.
inte sakverksamheten.

1991/92 verksstyrelsen ochVid årsskiftet lämnade SAF yr-
korporativismkesinspektionsnämnderna. Motivet denattvar

ansåg styrelse innebar sudda-att partssammansattsom man en
och organisatio-de rågången mellan det politiska systemetut

gällde UtträdetUtträdet myndighetsstyrelser generellt.nerna. ur
lekmannastyrelse tillsattes fr.o.m. höstenkom leda tillatt att en

styrelse, med inslag för1992. Denna typ representanterav av
reformpolitiska partier, har överlevt den förvaltningspolitiska

skerbeslutades riksdagen Inför styrelsemöte1995. varjesom av
samråd med arbetsmarknaden. yrkesinspektions-Iparterna

sitter ledamöter styrelsen har för-nämnderna utsettsomnu
slag tillsynsdirektören.av

del den förvaltningspolitiska reformen 1995En annan varav
verkschefema i regel skulle bestämma organisation ochatt

samtliga övriga tillsättning dessa i centralmyn-tjänster jämte av
digheterna organisation ochoch bestämma tjäns-även
ter/ tjänstetillsättningar i länsomfattande regionalmyndigheter
med undantag för chefstjänstema. principer effektuera-Dessa
des för Arbetarskyddsverkets del instruktionsändringgenom
våren 1995.
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Arbetarskyddsstyrelsens organisation

utredningsarbete avseende styrelsens organisationDet som
betecknades 1990/91.avslutades under budgetåret2etappsom
Arbetet bedrevs för tillsynssidan respektive administra-separat
tionen och delarna fogades i i decemberrapportsamman en

betecknades preliminär.1990 som som
Beslut den organisationen fattades i juni 1991om nya

grundval den preliminära mindre avvikel-Bararapporten.av en
gjordes. den organisationen fanns tillsynssidandet påIse nya
avdelningar för respektive teknik, yrkeshygien vari ingicktre

förutom kemifrågor bl.a. fysikaliska faktorer i arbetsmiljön
medicinska och sociala frågor för utredningoch enhetsamt en

och planering. På de avdelningarna fanns enheter. Tidi-11tre
fanns enheter med sektioner.18gare sex

Beträffande enheter rapporterade till generaldirektörensom
och överdirektören skedde endast den ändringen interna-att
tionella sekretariatet överfördes till tillsynschefens kansli.

Verksledningsgruppen behölls med oförändrad sammansätt-

ning.
Varför skulle följan-omorganisation ske detta stod bl.a.Om

de i den preliminära Styrelsens organi-överrapporten etapp
sation hade varit praktiskt oförändrad under många år.taget
Genom förändringar i omfattning och inriktning insatserav
olika områden har organisationens uppbyggnad inte ett op-
timalt tagit till de totala stod till buds.sätt vara resurser som
Exempel härpå det fanns antal sektioner tillsyn-att ettvar
senhetema bestående endast några och attav personer
överlappande eller mycket närbesläktade sakfrågor behandlades
på ställe i organisationen.än ettmer

grund förSom omorganisationen nämndes bl.a. platten 0r-
ganisation och långtgående delegering önskvärd. Kopplatsom
till frågan antalet beslutsnivåer det s.k. kontroll-nämnsom

dvs. hur många direkt underställda chef lämpligenspannet, en
har. kvalificerad verksamhetI den aktuella tillsyn-en som
sområdet idealet ligga kring handläggare intesjuangavs men
fler tio. Vidare avfärdades tanken matrisorganisation,än en
bl.a. grund erfarenheter inom Arbetarskyddsverket attav av
projekt utanför linjeorganisationen lätt får så starkstyrssom
ställning verksamhet, speciellt icke projektplanerad,att annan
blir lidande.
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undercentraladministrativa enheterna komdeOm över-
i någon formsynpunkter gickframsynsarbetet ut attsom
funktionernacentraladministrativachefsnivå för deinföra en

kommitverksledning. har ocksåenhetschefer ochmellan Det
organisa-personalenheten ochföra ihopfram förslag attom

fannsfram till det intekomtionsenheten. I attrapporten man
erfor-beslutsled. Vidareytterligareanledning införa attettatt

personalutveck-personalförsörjning,derlig samordning t.ex.av
skefortsättningsvisbudgetarbete bordeling och även genom

överdirektören.

Övergripande Verksamhetsmålmål och m.m.

lades fr.o.m.ArbetarskyddsverketförBudgetprocessen om
1986/1992/ ochriktlinjer ibudgetåret enligt 87:99Prop.93
fördjupad prövning1987/88:150. innebar bl.a.DetProp. att en

hadetredje år. Regeringenverksamheten skulle ske gettvartav
föranslagsframställningendirektiv införstyrelsen särskilda

redovisning1994/95 och1992/ särskilda krav analysdär93 -
ställdes.verksamhetenav

fördjupadgjorde regeringenbudgetpropositionen 1992I en
styrelsenslutsatser viktenoch nämnde i sinaprövning att varav

kon-bl.a. såg tillyrkesinspektionen ochchefsmyndighet för att
arbetsgivarnapekade kravetgälldetroll och krav attsamt

och rehabilitering,arbetsanpassningorganisation förhade en
kontrolle-helhetsperspektivet, dendokumentation,kravet

miljöerna.tillsyn i deprioriteringenrande rollen och sämstaav
måsteverksamhetenutvärderaöka möjligheternaFör attatt

fördju-ytterligarevidare. Någonmetoder utvecklasochsystem
aktuell.inte varitpad prövning har

1994/1992/ regeringenfördetreårsperioden 95Under 93 ut-
budgetproposi-lämnats i deverket de riktlinjertill senastesom

sked-föregående åren.form under de Dettionema i änannan
mål ochövergripande sjui form tvåde i regleringsbrevet av

ochövergripande målenVerksamhetsmål. De är attvar - -
minska ocharbetslivet skaoch olycksfall iriskerna för ohälsa

från såväl fysisk,dvs.helhet ska förbättras,arbetslivet i sinatt
synpunkt.arbetsorganisatorisksocial ochpsykisk som

kon-stärka denVerksamhetsmål verket skaExempel är att
fortåtgärdade såoch till brister blirtrollerande rollen attse

arbetsställendeprioritera tillsynenmöjligt samt somsom
belastade. Vidareoch olycksfallssynpunktfrån hälso- är mest
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Arbetarskyddsverket ska till arbetsmiljöarbetett.ex. att attse
arbetsställena ökad inriktning frågor arbetsor-motges en om
ganisation, arbetets innehåll den fysiska och psykiska be-samt
lastningen i arbetet kvinnors arbetsmiljö särskiltsamt att upp-

1992/märksammas. Samma mål för gäller med93som un--
dantag för Verksamhetsmål till och med utgången 1996.ett av-

tillsynsprogram fastställdesEtt styrelsen för tidennytt av
1992/93 1994/95. har förlängts och gäller till och medDet-
utgången indelat i huvudavsnitt:1996. Programmet är treav
Övergripande inriktning tillsynen, Central tillsyn och Regio-av
nal tillsyn. sistnämnda avsnitt innehåller följande rubriker: Till-

mål, Prioritering, Arbetssätt och Yrkesinspektionenssynens
utveckling.

Uppläggningen med verksarnhetsmål får i kombinationses
med form årsredovisning infördes i statsförvalt-att en ny av
ningen. bokslutshandlingar resultatre-ingår i dennaUtöver en
dovisning. ska redovisas bl.a. hur långt verksamhetsmålenDär
uppfyllts och kostnaderna för prestationerna. Sedan RRV
granskat årsredovisningen och därvid resultatredovis-bedömt
ningen har regeringen bedöma hur verket levt tillatt upp
statsmakternas krav. kunna följa yrkesinspektionensFör att upp
måluppfyllelse införde styrelsen vissa resultatindikatorer. Mera

detta i den avslutande kommentaren.nämnsom

Några andra frågor

Personalutvecklingsinsatserna har under år varitsenare om-
fattande. ska projekt Modern tillsyn",Här nämnas ett ett ut-
vecklingsprogram styrelsen fick medel fr.o.m.tillextrasom
1989/90. har slutförts och kompetensen i organisatio-Det nu

har höjts gäller områdena systemtillsyn, ris-Detavsevärt.nen
kanalys, belastningsergonomi, organisatoriska och psykologiska
tillsynsfrågor, chefsutveckling och datorisering.

Projektet har bl.a. möjliggjort utbildning sakansvariga i dist-av
rikten för frågor gäller psykiska och sociala aspektersom
arbetsmiljön. funnitsSakansvariga för ergonomi i distrikten har
sedan följd föreskrift arbetsställ-1983, attsom en av en om
ningar och arbetsrörelser utkom år.samma

Yrkesinspektionernas tjllsynsdirektörer har successivt fått
ökade befogenheter den administrativa tillsättersidan. Nu
tillsynsdirektörema samtliga distrikten och hartjänster ett
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både personaladministrativt i övrigt och ekono-större ansvar
miskt handlingsutrymme tidigare.än

medelstillskott ocksåArbetarskyddsstyrelsen fick avsevärda
och års budgetpropositionen1989 1990genom

1992/ 1994/95Under treårsperioden hade verket93 ett-
milj krsparbeting fem skulle därutöver 5procent samt spara

i enlighet riksdagsbeslutetadministrationen med Spar-1991.
betinget fem verkligheten lägre, beroendeiprocent var

till förmån för yrkesinspektionen ochmedel återfördes attatt
budgeten för be-medel dessutom lades in i den ordinarie att

standardiseringsarbetet.kosta deltagande i det europeiska
generella statsbidraget till företagshälsovården avveckla-Det

des minskningfr.o.m. kom innebära1993. Det att storen av
ärendenföretagshälsovårdsorganisaüonen och minskat antalett

hos yrkesinspektionen och styrelsen.

Budgetprövningen 1995 och dess konsekvenser

föreslogs inrättad iarbetslivsorganisationEn Prop.ny
1994/95:158. verksamhetsutförandeDäri föreslogs de de-att

arbetslivsforskninglarna Arbetsmiljöinstitutet, Institutet förav
forsk-och Arbetsmiljöfonden skulle samorganiseras i en ny

nings- och utvecklingsmyndighet Arbetslivsinstitutet och--
Arbetsmiljöfondens medelsbeviljande funktion skulle förasatt

till råd för forskning och utveckling.över ett
det nybildade Arbetslivsinstitutets styrelse finns ingenI repre-

från Arbetarskyddsverket, till skillnad vadsentant mot som
gällde i Arbetsmiljöinstitutet, juni dess styrelse1995. It.o.m. var
Arbetarskyddsstyrelsens generaldirektör och tillsynschef leda-

från generaldirektören.institutets sedermera enbartmöter start,
propositionen behandlades också budgeten förI 18-

1995/månadersperioden för Arbetarskyddsverket.96 I propo-
siüonen konstaterades bl.a. måluppfyllelse verketshög och att
insatser för förförebygga och minska riskerna ohälsa ochatt
olycksfall och förbättra arbetsmiljön utifrån helhetsperspek-ett
tiv omfattande.varit Vid medelsberälmingen anförde föredra-
gande statsrådet verket omfattades det generella sparkravatt av

gällde 11 1998.procent t.o.m.som
praktiken gäller ytterligare sparbeting femI ett procent,om

beroende täckning merkostnader för löneavtal skettatt av
med bara procentandelar åtta. Besparingskravet ställdetre av
krav omfattande förändringsarbete, något regering-ett som
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inhämtat hade inom verket och innebarstartats atten som
organisationen och dess struktur sågs över.

Sedan generaldirektören Sivert Andersson avlidit i april 1994
tillsattes i oktober år generaldirektör, Bylund.Bosamma en ny

februari lade generaldirektörenI 1995 uppdrag avseende13ut
verkets organisation och arbetsformer bl.a. gällde yrkesin-som
spektionens organisation och såg själv styrelsens organisa-över
tion. Bakgrunden till organisationsöversynema sparbetingetvar

11 procent.
fannsmaj efter omfattandeI 1995 rernissomgång underlagen

för fatta beslut yrkesinspektionens organisation. De 19att om
distrikt fanns blev sammanslagningar elva densom genom per

juli Sparbetinget1 1995. motsvarade årsarbetskrafter66 606.av
Neddragningen gällde helt chefer, jurister och kanslier. Genom

antal yrkesinspektörer inte önskade omlokaliseras ochatt ett
därmed utlöste gällande trygghetsavtal kom uppsägningarna att
galla tjänstemän, inspektörer. Inspektörs-100 30ca varav ca
tjänsterna har återbesatts eller håller återbesättas. Antaletatt
chefer olika nivåer minskades från till57 30.

Styrelsen omorganiserades den oktober 1995.1 Denper or-
ganiserades i avdelningar, och GD-sekretariat direktettsex
under generaldirektören råttssekretariat under ledningsamt ett

chefsjurist till generaldirektören. Systemetrapporterenav som
med verksledning bestående de högsta cheferna för-treen av

dårmed. ledningsgrupp bestående avdelningsche-Ensvann av
ferna och överdirektör ingår i GD-sekretariatet inrät-som- -
tades. Styrelsens anslagsfinansierade personalram minskar ge-

omorganisationen med trettiotal årsarbetskrafter,ettnom varav
åtta chefstjänster. innebär minskning med drygtDet 12en pro-
cent.

Övriga uppdrag redovisades under har resulterat i1995. De
principiella ställningstaganden i del fall och i utvecklings-en
projekt, med utgångspunkt bl.a. i vision det goda arbeteten om

generaldirektören håller förankra i organisationen.attsom
dessa projekt gällerEtt den regelmassaöversyn sty-av av som

relsen utfardat. Däri ingår fortfarande antal anvisningar ochett
meddelanden utfärdades innan arbetsmiljölagen börjadesom
gälla den juli Efter förstudie har1 1978. projektett startatsen

förenkla och minska regelmassan. Fråganut attsom
diskuteras bred bas i verket. diskussion förs bl.a.Ennu om

det prioriteringsmåssigt lämpligt upphäva denår gamlaär att
reglerna.



1771997:7SOU

formernadiskussioniresulteratuppdragen harEtt omenav
styrelsensförGrundentillsynsverksamheten.styrningenför av

till-treårigaprincipdet ii dagyrkesinspektionenstyrning ärav
diskussionspromemo-enligtDärtill kommersynsprogrammet.

tillsyns-medplaneringsdirektiv,årligaredovisning mötenrians
olikacentralt medarbetskonferenserdirektörema, grupper av

tjänsteföreskrifter, vissochmetodhandledningarinspektörer,
ochtillsynsprojektsamordnandecentraltutbildning,central

verksamheten,följafördistriktenbesökkampanjer, att upp
fråntidsenkäter, årsrapporterprestationsdata,granskning av

överklagningsären-återkopplingsbrev,ochyrkesinspektionen
chefspolicy.styrelsenutfärdadeförfattningarden, samtav

hela denförSammanfattande kommentar

tidsperiodenbehandlade

-1995/1989/ präglastiden 9690konstateraskanFörst enatt av
kon-tillverksamhetyrkesinspektionensomställning en merav

hel-baseradverksamhetkravställandetrollerande och en
arbetsmiljön.förhararbetsgivarnaochhetssyn ansvaretatt

försärskiltomorganisationerocksåpräglasTiden yr-somav
genomgripande.synnerligenvaritkesinspektionen

teknik tillinriktning påmedregelstymingFrån
mâl/resultatstyming helhetssynmed

vilkeninverkanhafttidigareFaktorer typstor ar-avsom
organisa-styrelsensbekämpasbetsmiljörisker kom att varsom

enhetervilkaangivandemedinstruktionenenligttion somav
tilldela-för de tjänsterkompetensområdetochska finnas som

styrelsen.des
ochenheternade olikaframgått tillstyrdesTjänsterna som

riksdagsbe-avdelningtillnågra gångersektionerna genom--
tidunder långochtjänsteinnehålletgälldeoch detsammaslut

ocksåinverkathabör dettaIndirektmed lönen.till och yr-
tillsynsper-centraladeneftersomverksamhet,kesinspektionens

haft visshamåsteoch kompetensämnesinriktningsonalens en
anvisningar/ meddelan-utfärdadeinriktningeninverkan av

råd.och allmännaföreskrifterden, från 1978
skulleregelarbeteför vilketplanerredovisatsharDet som

inteharplanernaanslagsframställningarna,prioriteras i men
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förrän under andra hälften 1980-talet grundats på priori-av en
tering från statsmakterna vilka arbetsmiljöriskeröver skullesom
bekämpas. Riktlinjerna kom dessförinnan ligga i denatt typ av
tjänstetillskott budgetbehandlingen i departement ochsom

Ändariksdag resulterade till det1980, året styrel-senaste som
tilldelades tjänster, riksdagen i de flesta fall ställningsen tog

tjänst för tjänst några särskilda riktlinjer först hade lagtsutan att
fram. Fr.0.m. gällde1981 det för myndigheten omprioriteraatt

ytterligare insatser skulle ske något område.om
slutsatsEn det anförda så länge organisationensär in-attav

riktning styrdes tillskott tjänster kan knappastgenom av man
särskilja frågan politikens inriktning från hur organisationenom
byggdes Ett exempel utvecklingen inrättandeupp. genom av
tjänster bekämpningen de kemiskaär hälsoriskerna. Regelar-av
beteti styrelsen fram till i början 1970-talet väsentligenvar av
inriktat teknik i vidsträckt betydelse. kemibyråEn inrättades

och bestod1973 då antal sektioner från de tekniska byrå-ettav
två kemisektioner. förstaDen hade tillkommit 1961erna, varav

och hade vid två handläggare, den andra kom 1972.starten
handläggandeKemisektionernas personal bestod vid byråstar-

1973 12 personalenDen fördubbladesten änav personer. mer
under 1970-talet. Regelproduktionen ökade också väsentligt.
Upprustningen startade det fanns särskilda direktivutan att om
insatser. Det helt styrde innan arbetsmiljölagen trädde isom
kraft 1978 styrelsen begärde och fick tjänster. Kemifrå-attvar

låg i tiden.gor
Ett exempel utvecklingen organisationen gällerannat av

den sociala sektionen. Sedan har1985 antalet tjänster för
handläggare fördubblats. bakgrundenI finns policyuttalanden i
budgetpropositioner i slutet 1980-talet och i början 1990-av av
talet i frågor kvinnors arbetsmiljö, ergonomiskat.ex.om pro-
blem, isolering, utbrändhet, hot och våld. Det frågorstress, var

hörde till den sociala sektionen. Vidare poängterades hel-som
hetssynen grund tidigare verket fickän när över-som en mer
gripande mål och verksamhetsmål ledde1992. Det till ökade
krav den sociala sektionen, blivit1991 enhet försom en
psykologiska och sociala frågor. antalEtt aktiviteter kom igång,
till del utbildning yrkesinspektionspersonalstor av samt pro-
duktion föreskrifter och allmänna råd.av

styrdeHär statsmakterna uttalad inriktning politikenen av av
den /sociala sektionen byråns utveckling och arbetsuppgifter.
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inspek-kan tilläggas verket har lyckatsDet överatt att styra
tionsverksamheten från områdena teknik ochde traditionella

1980-talet, tillyrkeshygien, helt dominerade i mittensom av en
lika mycketbalanserad situation där områden"nya ägnasmera

intresse de traditionella. områdena främst"nyaDe rörsom
psykosociala frågor, belastningsergonomi, arbetsorganisation
och internkonüoll leder i riktningarbetsmiljön. Resultatetav

det övergripande målet arbetsmiljön förbättras seddmot att ur
helhetsperspektiv. Förändringen beror barainteett att upp-

draget till yrkesinspektionen blivit tydligare. Resultatet får i hög
grad också tillskrivas de metod- och kompe-insatserstora
tensutvecklingsområdet kunnat ske.som

Naturligtvis har intresse eller brist intresse hos ansvariga
politiker arbetsmiljöpolitiken skulle prioriterasnärytterst styrt
eller inte prioriteras. kan konstatera det särskiltMan att
1970-talet, i slutet 1980-talet och början 1990-taletav av var
högkonjunktur för arbetsmiljöpolitiken. tidEn generös var
också 1960-talet.

Naturligtvis har förändringar i den tekniskasamhället, t.ex.
utvecklingen och forskningsresultat haft inflytande denstort
redovisade utvecklingen, inverkan bl.a. riksdag, de-genom

och verkets ledning. Intresseorganisationernas in-partement
flytande måste också nämnas.

styrande faktor jag snuddat vid i tidigare avsnittEn ärettsom
det för fördelning inspektionsarbetet tradi-system av som av
tion gällt och fortfarande gäller antal distrikt. Systemetett
innebär inspektör har för visstvarje "ansvaret antalatt ett

preciserade arbetsställen. har åtminstone tidigareDetnärmare
inneburit inspektör i hög grad har kunnat sinvarje sättaatt
prägel hur tillsynen skulle utövas.

utveckling pågår i riktning slopa denna arbetsstäl-En mot att
leanknytning eller i fall ändra den till innebäravart att ettmera
bevakningsansvar. har tradition inom yrkesinspektio-Man av

känt sig sitt arbetsställe och talat "mitt arbets-"äga"nen om
ställe". har naturligtvis haft positiv betydelseDet atten man
känt särskilt har också lett till revirtänkandeett ettansvar men

varit negativt. Något sistnämnda effekt finns fortfaran-som av
de kvar.
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Yrkesinspektionens kontrollerande uppgift

En grundläggande inställning till yrkesinspektionens verksam-
het har under hela tidsperioden från och med års lag varit1949

besöken skulle efter inspektionsbehovet. Detatt ut-anpassas
trycktes i direktiven till års1953 utredning tillsynent.ex. att
skulle inriktas arbetsställen med yrkesskaderisker. Se-större
dermera tillkom regler inspektionsintervall för olika bran-om
scher gällde till slutet 1980-talet. reglerDessa stats-som av var
makterna tillskyndare till uttalanden i års1961 stats-genom
verkspropositáon.

början 1980-taletI korn prioriteringen till uttryck i budget-av
propositionema, i års budgetproposition1984 där dett.ex. ut-
talades det angeläget yrkesinspektionens insatseratt attvar
koncentrerades till områden där behovet arbetsmiljöförbätt-av
rande åtgärder Sedan har detta varit genomgåen-störst. ettvar
de i uttalanden föredragande statsrådet. Under slutettema av av
1980-talet började specifika områden prioriterade.nämnas som

leddeDetta till statsmakternas1992 uppdrag till Arbe-att
tarskyddsverket uttrycktes i övergripande mål och verksam-
hetsmål kom gälla under antal år och där helhetssynatt ettsom
och inriktning kontroll arbetsställen med hälsoriskerstoraav
och kravställande arbetsgivaren varit och fortfarande ärmot
grundläggande.

harHur statsmakternas riktlinjer prioritering arbets-om av
ställen med hälsorisker effektuerats Styrelsen har understora

delen 1980-talet pekatstörre prioriteringen de mestav av
områdena först i planeringsanvisningarna 1989/90utsatta men

står läsa besöken i högre utsträckning borde görasatt att
arbetsställen där det fanns anledning ställa krav. fårManatt se
uttalandet bakgrund kravfrekvensen kontinuer-mot attav var
ligt låg prioriteringsregeln länge hade gällt. till-Entrots att ny
synschef hade tillträtt i slutet och det rådde1988av en sam-
stämmighet mellan generaldirektören och den tillsynsche-nya
fen det kontrollinjen skulle gälla. Stöd för dennaatt var som
uppfattning kom i revisionsrapportRRV:s 1990.

Kontroll har så länge lagstiftningen funnits varit centralen
uppgift för yrkesinspektionen. Men styrelsen uttaladesom re-
dan i remissvaret års1953 utredning har det i högöver grad
varit övertygelsens väg gällt. förklaringEn till detta harsom
jag redovisat i tidigare avsnitt. gickDen tvångsåt-ett ut att
gärderna före inte1974 särskilt kraftfulla. får ocksåManvar
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positivtdethadeår 1977minnet RRVhålla i ansett att varatt
förhandsgranskningenochinformationsrådgivnings-,att -

in-kravfannsenligtsamtidigt RRVdet attlåtökat, attvara
gångenbud denklaraökas.skulle Ingaspektionsverksamheten

alltså.
yrkesinspektioneninommotviljautbreddvidarefannsDet en

ställetpolis idet, fungerauttryckteofta sommot att, mansom
delvissannolikthadeMotviljanrådgivare.för kommaatt som

reglernagällandede före 1974frånerfarenhetergrund isin om
tidigareanledningmedriksdagsbesluttvångsmedel. Genom av

inspek-fastemellertid1990/912140 slogsredovisade attProp.
kontrollerandetillrenodlasmåstetionsverksamheten meren

verksamhet.
ieffektuerandeochriksdagsbeslutmedinteräckte ettDet

yrkesin-inomcheferallastyrningregleringsbrev gentemotsom
verketsjusteranödvändigtdärförbl.a.blevspektionen. Det att

i sin in-yrkesinspektionentillades i §31instruktion. Det att
förbudochföreläggandenmeddelaskullespektionsverksamhet

egentligennågotarbetsmiljölagen,istadgasvadenligt somsom
självklart.var

distrikten 1992,irundresageneraldirektörensefterförränInte
in-flestadepersonal, kanall sägaträffadehan attnär man

myndighetsrol-kontrollerandedeninsågspektörerna att mera
följaförlösning tillkomallvar. En attmåstelen att upptas

Lösningenarbetsställen.prioriteradeskeddekontroll var en
be-procentandelvissinnebördresultatindikatorer att avenav

skeddeuppföljningi kravresulteraskullesöken genomattsamt
arbets-svårriktadeskravenstickprovskontrollbl.a. motatt en

frånbesökmedsambandskett ibl.a.har sty-Stickprovmiljö.
verksamhet.distriktensföljasyfteidistriktenrelsen att upp

Mångakänslor.starkaväckteresultatindikatorNämnda upp-
dockharkvantitetsmått. Denhandi förstafattade den ettsom

resul-detillbidragitindikatorerövrigamed mottillika att styra
Fortfarande1992/budgetåret 93.haft sedanverkettatmål som

svårigheterharyrkesinspektöreremellertid attdetfinns som
rollen.kontrollerandedentill sighelt ta

styrningOrganisatorisk och annan

iyrkesinspektioneninomvidtogsåtgärdorganisatoriskEn som
dessÖka1990-taletbörjanoch i1980-taletslutet attvaravav

fannsinspektörermed 40-50storstadsdistriktenchefstäthet. I
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det tillsynsdirektörenutöver först två biträdande chefer i led-
ningen, så småningom bara och i övriga distrikt biträ-en, en
dande chef.

slutetI 1980-talet ändrades organisationen i storstadsdist-av
rikten gruppchefssystem infördes. Med deatt ettgenom
skärpta krav styrning verksamheten utvecklats be-av som
dömdes det för verksamheten medtungt att styravara tra-en
ditionell ledning två Gruppchefssystem komom personer. att
inrättas också mindre distrikt, med styrelsens goda minne eller

tillskyndan styrelsen. I distrikt med inspektörer12ettav
kunde det därmed i extremfallet finnas chef och tvåen grupp-
chefer. Denna chefstäthet, tänktes syftadetemporär,som vara
alltså till styrelsens intentioner genomslagskraft.att ge

jag gruppchefsorganisationen hade berättigandeattanser som
styrmedel sin tid. Som framgått den avsedd bi-ettvar som
drag till den kontrollerande rollen slå igenom blandatt att
yrkesinspektörema. Någon gång rörde det sig också iom en
och för sig nödvändig förstärkning distriktsledningen. På deav

distrikten behövdesstörre fler två chefer förän huvudöveratt
leda verksamheten.taget
radikalEn förändring yrkesinspektionens ledning skeddeav

vid omorganisationen 1995. Av tillsynsdirektörer19 och 38
biträdande chefer eller gruppchefer blev det tillsynsdirektö-11

och biträdande19 chefer. Den generaldirektören ansågrer nye
tiden både för tydligare chefskap ochettmogen störreett per-
sonligt ansvarstagande i inspektörskåren.

Med tillämpning fr.o.m. har1997 tagits fram plane-ettnu
ringssystem den ordning infördesersätter 1989/90som som
medstreårsprogram och vidareutvecklades 1992/93. Detsom
har följande beståndsdelar: treårigt verksamhetsprogram förett
hela verket där vissa områden prioriteras och operativa mål

förslag till årsprogramsätts, fram inomett varje avdel-tassom
ning och distrikt verksamhetsöverenskommelser för detsamt
kommande budgetåret mellan generaldirektören och respektive
avdelnings- och distriktschef basis det framtagna årspro-av
grammet.

bedömerJag det finns utbredd inomatt nu acceptansen yr-
kesinspektionen dess huvuduppgift kontrollerande.äratt Mot
bakgrund bl.a. härav och med den personalutveckling skettsom
under år har den ledningen bedömt det finnssenare nya att
förutsättningar för det mindre antalet chefer skaatt numera
kunna leda verksamheten i avsedd riktning.
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Omorganisationen styrelsen främst gällde dess1991,av som
tillsynsorganisation, berodde första hand den gamlai att

antal ofta små sek-organisationen otidsenlig med ett stortvar
organisationentioner, inom för enheter. Denramen nyasex

avdelningar innehöll elva enhetermed1991 samttre ensom
förslagfristående för utredning och planering kom tillenhet

tillsynschefen. konstellationden avgående Det somvar enav
starkare och tidsen-dåvarande generaldirektör ansåg meravara

fyramed organisationsåndringen halig. Tillsynschefen korn att
rapporterade till honom tidigaremot sex.personer som

beslutsnivå i den meningenVerksledningen ansågs endavara en
betydande grad styrdekan gereraldirektören isågaatt attman

tillsynschefen och överdirektören.genom
sedan höstenAnnorlunda det gäller 1995. Iär styrsystem som

avdelningsche-organisationen i linjenden rapporterarnya sex
direkt till generaldirektören.fer och elva tillsynsdirektörer Dar-

tiochefsjurist och sekretariattill kommer ett personer.caen
personalansvargeneraldirektören har direktbetyderDet att ett

förre generaldirektören hadeför 28 Den motsvaran-personer.
överdirektören och tillsyn-de för tillsynsdirektörer,19ansvar

Å chefer i linjen tillschefen. andra sidan 17rapporterar nuva-
föregående.rande verkschef till den21mot

generaldirektör,bestårfinns ledningsgruppDet en som av
viktigaavdelningschefer. behandlaröverdirektör och Den stra-

olika områden. verksledningsgrupptegiska frågor Den som
bristande intressesotdöden grundtidigare fanns dog attav

frågor iviktigata gruppen.upp
styrelsenmellan den omorganisationskillnadEn somav
och denmellan ochskedde i olika 19911987etapper som ge-

utreddegeneraldirektören självnomfördes den1995 attvar nye
organisation skulle ochhur han önskade styrelsens utatt se

opti-han ansågdärmed direkt kunde in den vägstyra som
ståndså mycket fort tillmal. Omorganisationen kom sätt

alltutredningar framförgod tidigaremed Genomacceptans. av
dimensio-och förberedelser tilltillsynsorganisationen centralt

administrativa funktioner-och de dåvarandenering översyn av
generaldirektörenhel del underlagfanns redan när starta-enna

utredning.de sin
minskad chefståt-organisationen verket med bl.a.Den nya av
ihop med någralitet års organisationhet hänger lika 1991som

uttryck förarbetsmiljöpolitiken.förändringar Den år ett attav
ha något mel-såg det effektivast integeneraldirektören attsom
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lanled till linjechefema i styrelsen och inom yrkesin-att man
spektionens kunde ha riktmärket chef.inspektörer15 Enper
förutsättning för minskningen antalet chefer alla nivåerav
och med direktkontakt med antal linjechefersystemet ett stort

alla målstyrning självständighet i sittär att storgenom avses
arbete.

Många och långa utredningar
under efterkrigstiden

till tidsperioden frånOm har det under1945 storaman ser
delar den tiden pågått utredningar, både regeringen be-av av
slutade och egeninitierade, verket och dess verksamhet. Tvåom

utredningsperiodema, först ochunder 1940-talet till 1946av
sedan tiden till har gällt både arbetar-1970 1976, översyn av
skyddslagstifmingen och organisationen. Utredningarna varav
regeringstillsatta. Genom regerings- och riksdagsbesluten med
anledning dessa utredningar förbättrade förut-avsevärtav gavs
sättningar för bygga vidare arbetsmiljöområdet.att

har del likaså regeringstillsatta utredningar, någ-Därutöver en
gånger initiativ styrelsen, lagt fram förslag till kom-ra av

plettering arbetsmiljölagen. har i regel och särskilt underDeav
år snabbt lett till lagstiftning. reformer skettDesenare som av

reglerna arbetsmiljön verks-har ofta varit efterlängtadeom av
ledning och berörd personal. har inte inneburit andra på-De
frestningar för organisationen under utredningsarbetet än att

har fått in från verkets sida för framsättas att taresurser un-
derlag. Samstämmighet i sakpolitiken mellan regering och verk
har genomgående präglat verksamheten.

sig alltså två genomgripande och sammanhängan-Det rör om
de förändringar politik och organisation under 50-av en
årsperiod. Däremellan har successiva förstärkningar arbets-av
miljölagen och successiv Stabilisering organisationenen av
skett. Verket fick under lång tid personaltillskottmycket stora
för sedan, under ekonomiskt år, ofta fredas från alltförsvåraatt

nedskärningar i ordinarie budget. styrelsen inte längreNärstora
tillfördes medel till förde det med sig nytänkandetjänsternya
och omprioriteringar. välbehövligt. Vidare harDetta ut-var
vecklingen organisationen både i fråga sakkompetens,omav
ADB-teknik, teknisk utrustning och administrativa isystem
mycket hög grad underlättats de tillskott verket fåttstoraav
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delenunderarbetsmiljöförbättringarfonden förfrån avsenare
1990-talet.och början1980-talet av

efterhandiåtminstoneutredningarexempelfinnsDet som
såvälhar gälltpositivtmindre Detuppfattaskan sätt.ett

frågor ochorganisatoriskaregelsystemettillämpningen somav
tidigarearbetade1950-taletårUnderarbetsformer. somsex

tillbaka frågarutredningar.två sådana Närredovisats man ser
insatsen,värdaredovisadesresultatdesig varsomman om

utred-långvarigtstörningockså denbeaktandemed ettsomav
medför.arbetsformer Manochinriktningningsarbete om

såutredasmåstedetverk harvilka felmåste fråga sig ett om
ASSÖ-utredningenÄven 1970-taleti slutets.k.mycket. den av

tid ochmycken1980-taletfortsättningi börjanoch dess togav
inklutotalt gälladet komPerioden 1984kraft. 1977 attsom --

minnsmedförde jaginitieratförstudie styrelsendensive som-
utredningströtthet.det storen

sekretera-frågor tillnågraframgått ställttidigareharjag som
den utred-organisationsutredning. Honårsi 1956 attanserren

rationaliseringmått,med tidensledde tillningen stor, somen
tvingadesyrkesinspektioneninominnebar utatt merman

granskningsfrågorolikamedmindre arbetafältet och att
formdel iskedde tillUtredningenkontoret. stor genom-aven

styrelsenfråndeltogdemochdistriktengångar somgav
mångaglädjede hadekunskaperkontakter och stor avsom

ocksåbyråchefi egenskapNämnda sekreteraresätt. avsom
ASSÖ-arbetet mindäremotår instämmerdeltog 20 senare

utredningsperioden.denslutsats justom
mellanskedde 1987 -1991,organisationsöversynDen som

orsakerolikablevregeringen,initieradförsta fas avavvarvars
meningardeladehistoria. Bl.a. fannsockså utdragen omen

och denledningenmellanutredningsarbetetinriktningen av
förslag.framuppdragetförst fick att tasomgrupp

generaldirektörenförkastatsfrånSedan resultatet gruppen av
utredningsuppdragetgeneraldirektörenlade 19901988 avseen-

hade tillträtttillsynschefdentillsynsorganisationende som
ochgenomfördes under 1990Uppdragethöstenpå 1988. om-

relativtalltsåjuligenomföras den 1991,kunde 1organisationen
berodde bl.a.ladesdet uppdraget Detsnabbt från attut.att

organisationlämpliguppfattningtillsynschefens överens-om
likvälhadehelageneraldirektörens.stämde med Men processen

pågått sedani olika 1987.turer
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Min slutsats grundval både det genomgångna materialetav
och deltagande i skeendena sedan 1976, med vissteget ett av-
brott, långdragenår organisation, inriktning,översynatt en av
arbetsmetoder och samverkan till varje pris måste undvikas.
Kan inte komma mål inom rimlig tid med organi-man en en
sationsöversyn det tecken någotär grundfel i förstasom
hand måste klaras Vikten förståelsefull relation mellanut. av en
myndighet och departement alla relevanta nivåer kan i det
sammanhanget inte överskattas. kontrastI till dessa tidigare
omorganisationer styrelsen kan dennämnasav senaste som
genomfördes mycket snabbt och med god iacceptansen orga-
nisationen.

Ett stymingsproblem

Ett generellt problem tiden har varitöver verk-sett att styra en
samhet med sådana uttalanden i propositioner efter riks-som
dagsbeslut inte effektueras i form författning eller särskildaav
riktlinjer från regeringen. Genom årens lopp har framgått isom
det föregående åtskilliga uttalanden gjorts föredragandeav
statsråd, prioritera inspektionsbesök arbetsstäl-t.ex. attom
len där risken för ohälsa Det harår årenstörst. ut-genom
tryckts olika sätt.

Erfarenheterna visar styrelsen måste direktiv föratt att ut-ge
talanden Äveni propositioner ska bli verklighet. styrelsennär

planeringsdirektiv har riktlinjer har det varit svårtgenom gett
få genomslagskraft för dem. studieIatt 1988 gjordesen som av

två anställda i styrelsen, Eva Maria Forsberg och Bertil Larsson,
baserades intervjuer distrikt kom bl.a. följandesom sex

fram.
Direktiven till yrkesinspektionen hade visserligen blivit tydli-

upplevdes fortfarande oklara, vilket gjorde detgare men som
svårt för distrikten formulera operativa mål. Tolkningen iatt
distrikten blev därför skiftande. Därtill kom signaler frånatt
branschkonferenser i styrelsens regi inte alltid överensstämde
med direktiven. Distrikten önskade sammanfattningsvis att
styrelsens förväntningar skulle läggas i till-var resurserna
synsarbetet skulle komma till tydligare uttryck i planerings-ett
anvisningarna. Begreppet "dubbelt budskap" användes både
före och efter den nämnda studien frekvent inom yrkesinspek-
tionen från styrelsensnär sida hade gått med bud-man ut ett
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skap och i distrikten uppfattat tjänstemän i styrelsenattman
något motstridande i sammanhang.sagt ett annat

Under 1990-talet har styrelsen successivt kraventrappat upp
prioritering och kontroll. Min slutsats denna utveckling ärav

/mål- resultatstyrning med prioriteringar uppfölj-att samten
ning med hjälp någon form resultatindikato-av av
rer/ resultatmått krävs för Arbetarskyddsstyrelsen ska kunnaatt

yrkesinspektionen avseddi riktning.styra

Myndigheter och arbetsmiljö finns det något-
organisationstänkandegemensamt

Frågor diskuterats inom den förvaltningspolitiska kommis-som
sionen organisationstänkandet sig från betoningär rörtom av
samordning och tillvaratagande synergieffekter i storaav ge-

organisationer till betoning renodling ochmensamma en av
konkurrens mellan organisationer och myndighe-separata om

tidigt kompletterat sin myndighetsroll med rådgivning,ter men
sedermera betonat kontrollfunktionen.

Viktiga statliga aktörer inom arbetsmiljöområdet tidigare,var
förutom den allmänna yrkesinspektionen och Arbetarskydds-
styrelsen, antal specialinspektioner, de sista försvann iett varav
och med års lag kommunala inspektörer,1978 funk-samt vars
tion yrkesinspektionen 1987.övertogs av

År inrättades det Arbetsmedicinska institutet,1966 1972som
inlemmades i Arbetarskyddsstyrelsen forskningsavdel-som en
ning och bröts till självständigt Arbetsmiljöinstitut,1987ut ett
vilket i sin slogs med del1995 den in-1971tur samman en av
rättade Arbetsmiljöfonden då Arbetarskyddsfonden och In-
stitutet för arbetslivsforskning. Samtidigt bildades råd1995 ett
för arbetslivsforskning Arbetsmiljöfondensövertog.som upp-
gift bevilja anslag forskningtill och utveckling arbets-att
livsområdet.

Arbetsmiljöinstitutets uppgift forskning inom de klassiskavar
arbetsmiljöfrågorna, allt från yrkesmedicin till belastningsska-
dor. Institutet för arbetslivsforskning, tidigare hette Ar-som
betslivscentrum, forskade kring frågor arbetsrätt, medin-om
flytande och arbetsorganisation Arbetsmiljöfondensm.m. upp-
gifter fördelning forskningsmedel, bl.a. finansie-utövervar, av
ring de regionala skyddsombuden och kunskapsspridning.av

uppräknadeDe arbetsområdena i detutgör stommennu nya
institutet för arbetslivsforskning.
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Utvecklingen Arbetarskyddsverket har inneburit verk-attav
samheten renodlats till tillsynsverksarnhet, alltmer inriktatssom

kontroll och därmed myndighetsutövning. Under många
år hade rådgivning tillsynsarbetet,utvecklats till inslag iett stort
ursprungligen tillhandahöllberoende arbetarskydds-lagenatt

maktmedel och sedermera grund tradition från densvaga av
tiden. har varit arbete lägga kursen. Verk-Det ett tungt att om
samhet inte gäller tillsyn arbetsmiljön har förts bortsom av
från styrelsen. gäller främst forskning arbetsmiljöområ-Det
det.

All kontroll arbetsmiljön har successivt förts till yrkesin-av
spektionen.

har framgått betydandeDet antal myndigheter haratt ett
uppgifter berör arbetsmiljön. Arbetarskyddsstyrelsen ochsom
yrkesinspektionen emellertid de enda myndigheter harär som

myndighetsfunktion hela arbetsmiljöområdet. Sty-rören som
relsens inställning har under de tio åren varit det ärsenaste att
den unika befogenheten och kompetensen kontrolleraatt ar-
betsmiljön grunden för verkets existens. frågaIärsom om
rådgivning däremot finns det många aktörer. Samtidigt detär
givet goda råd också kan inom för den kontrol-att ges ramen
lerande rollen.

det gäller frågan synergieffekter får hållaNär i min-om man
forskningen fördes från självständigt institut tillövernet att ett

styrelsen för rädda institutet från utlokalisering. någonTroratt
sammanslagningen hade skett institutet inte varit1972att om

hotat omlokalisering det sedan gäller detNärav nya samman-
slagna forskningsinstitutet det exempel 1995är ett att man
önskade synergieffekt, samtidigt önskadeen som man ren-
odla fördelningen forskningsmedel till myndighet.av en

Något generellt giltigt organisationstänkande innebärsom
renodling verksamhet kan inte fråga utvecklingenjag i"seav om

arbetsmiljömyndighetema. Snarast verkar sarnmanslag-av en
ning tillsynsmyndigheter finnas i regeringens tankebanor.av

kan belysas med följande.Det
1994/95:158 det finns till-I nämns att typprop en av

synsmyndigheter ska förebygga skada både ochsom person
egendom och utvecklingen för myndigheterna underatt rege-
ringen gått i riktning rationaliseringar, omstruktu-göramot att
reringar eller sammanslagningar. Avsnittet avslutas med att re-
geringen initiativ till organisationenöversynatt taavser en av
för den offentliga tillsynen inom det aktuella området.
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ochElinspektionen sprängämne-kryptiskt.uttalandeDetta är
Nå-nämnda slaget.detmyndighetersinspektionen är t.ex. av

propositionen.i Dendock intemyndighet utpekas översyngon
1996.novemberigånginteannonserades har ännu sattssom
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Inledning

utgångspunkterochIntroduktion några

vilkabegreppBai och SIDAVo-målet, Bang än1 är tre mer
u-landsbistånd, eller inter-med svensktandra förknippasnågra

officielladessvilkenutvecklingssamarbetenationellt ärnumer
eller riks-debatt, utredningtidningsartikel,benämning. Ingen

ellerbegreppenundgåranknytning tilldagsbeslut med ämnet
det de representerar.

egendom.blivithar begreppenmeningI var mansannanen
och hartill demmedborgare kännerSannolikt alla envuxna

innebörd. Självuppfattning derasmindre uttaladeller ommer
reklamkampanjlikabegreppensfascineradjag närmastär av

verk-all offentlignyckelfrågoma fördemgenomslag och iser
dit.resultaten ochsamhet; Målen, vägen

kärn-varit det1960-talet°/o-målet har sedan början1 mestav
vilken bi-solidaritetgrundläggandefulla uttrycket för den

utvecklingssamarbetetinternationellaståndspolitiken och det
Va-måletambition fungerarmål och 1vilar. politisktSom ut-

meddetförvaltningengrund för styrningmärkt, äravmen som
ellerinriktning, kvalitetverksamhetenssin avsaknad kravav

bakgrundenhar dentillämpa. Måletresultat omöjligt motatt
utbetalningsmål.kritiserats för att ettvara

Vinhi provinsenpappersbruket Bai BangUppförandet av
u-lands-folkmedvetandei svensktPhu i Vietnam ärnorra

villhur detefterhand må detmisstag.biståndets Istörsta vara
försymbol, bådeblev Baisaken. hemma Bangmed den Här en

måsteresultat vilkaför de kravu-landsbiståndets kritiker och
Vietnamfinansierade insatserna.ställas de med bistånd I

framställamöjligtför det blevpappersbruketminns attattman
skolböcker.och barnenge

utveckling, för mångaför internationellStyrelsenSIDA, är
och svensk bistånds-u-landsbiståndsvenskar lika med svenskt

myndighetden statligapolitik. under årAtt SIDA 30 somvar
effektivaanslagsmiljardema tillhade till uppgift omvandlaatt

roll verksarnhets-hade tongivande inominsatser och även en
inom andraklart, politiken har, liksomområdet är sam-men

statliga bi-riksdag och regering.hällsområden, Denstyrts av
politikbärande rollståndsförvaltningens framträdande och är

Betecknande där-biståndets kännetecken.detta ärtrots ett av



196 SOU 1997:7

för års genomgripande förändring1995 biståndsförvalt-att av
ningens struktur inte förmådde rubba benämningen SIDA an-

marginellt. nybildadeDen myndighetens Styrel-än ärnat namn
för internationellt utvecklingssamarbete, förkortat Sida.sen

Uppsatsens syfte, avgränsningar och disposition

ska behandlaDenna den statliga biståndsförvaltningensuppsats
organisatoriska historia och utveckling. Utgångspunkt för studi-

den förvaltningsstruktur statsmakterna formerat förären som
förvalta den biståndspolitik beslutat Politiken,att man om. som

den kommer till uttryck beslut mål, inriktning ochgenom om
den grund från vilken försöker förklara förvalt-jagärresurser,

ningens framväxt och utveckling.
Min därmed förvaltningspolitisk, inte biståndspoli-äransats

tisk. ingen analysjag biståndspolitiken sådan, jaggör av som
redovisar antal biståndspolitiska beslut och låter citatett ur
riksdagstryck och Stockholms morgontidningar tala. harjag
heller inte in i formerna för den biståndspolitis-trängt närmare
ka idéutvecklingen. läsareDen söker ingående bi-som mer
ståndspolitiska utgångspunkter bör därför söka sig andra källor,

WohlgemuthsLennart båda antologier, Biståndt.ex. motta-
villkor 1974 och Bistånd utvecklingens villkorgarens

1994.
Med risk för underskatta mitt komplexitet vill jagämnesatt

ändå påstå biståndspolitikens och -förvaltningens historia äratt
förhållandevis överblickbar. organisatoriska strukturernaDe
och tidsmässiga avgränsningarna tydliga. Min analys behöverär
därför inte bli eller kännas särskilt sofistikerad.

Tillgången till källor, främst i form riksdagstryck, vilka bely-av
verksamheten och besluten biståndspoliüken och dessser om

förvaltning god. Något samlat arbete behandlar helaär som
för denna finns dock veterligt inte.ämnet utförligEnuppsats

redovisning den tidiga historien finns dock i betänkandetav
SOU 1978:61 Biståndets organisation.

Biståndsförvaltningens åldrartre

Redan detta stadium i vill jag översiktligt redovisauppsatsen
det jag skulle vilja kalla biståndsförvalmingens åldrar", vilkatre
också bildar för min fortsatta redovisning.yttreen ram
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riksdagsbe-iutgångspunktersinaåldrarna harbåda förstaDe
ochinriktningbiståndspolitikensochsluten år 19781962 om

biståndsförvaltningensföljande beslutdärpåantal orga-ett om
biståndsmyndigheterfemsammanslagningårsnisation. 1995 av

ochtredjebiståndsförvaltningenstillinledningenjagser som
ålder.nuvarande

tilldaterar jag"födelse"biståndsförvaltningensstatligaDen
SIDAutvecklinginternationellfördå Styrelsenjuliden 19651

tillkomstenskulleMed vissverksamhet.sininledde rätt av
århalvtochbistånd IBinternationellt NNämnden för etttre

födelsedagen.officielladenockså kunnatidigare sägas vara
verk-NIB:stidpunktenden förravalSkälet för mitt är attav

till-komdet SIDAsamhetsområde snävare änavsevärt attvar
myndighe-statligafleratid baraunder sindelas. NIB en avvar

biståndsområdet.uppgiftermedter
till ungdom,barndomfrånövergångBiståndsförvaltningens

vid dennahadeVerksamhetenårägde 1979.puberteten", rum
mångasåspändeochomfattningsådantid nått över passen

nödvändigtansåg detstatsmakternaverksamhetsfältolika attatt
Antaletformer.organisatoriskaolikabedrevs i fleraden myn-

till årfram 1995.därefter konstantdigheter var
fem1995,medelåldem" ägde närInträdet i sommarenrum

"konsoliderade"sammanfördes i detmyndigheterstatliga nya
vårtmedsammanfallerTidpunktenbiståndsverket Sida. även

beslutetochgemenskapenEuropeiskainträde i denlands om
volym.biståndetsminskningbetydande aven

förändringarnasåledes deförenkling kanvissMed stora aven
med ungefär 15förvaltningsstrukturbiståndets sägas äga rum

års mellanrum.

organisationsproblemständigaBiståndsförvaltningens

biståndsförvalt-har följtorganisationsfrågorprincipiellaTvå
direktnågotha30-åriga historia,dessningen attutangenom

första gälleråldrarna.med desamband Den mottagar-tre om
utform-vidstyrande kriteriumsektorer skaländer eller vara

andraorganisation.interna Denmyndigheternasningen av
mellanbefogenheteruppgifter ochfördelningengäller avav

fältrepresentatzion.hemmamyndigheter och
sekto-uttalatprägladesbarndomBiståndsförvaltningens av

dvs.hemmamyndighet.stark Motsatsen,och enransvar en
faltrepre-delegering tillbetydandes.k. landlinje ochstark en
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sentationen, har princip gällt sedan är det1986. I Sidazsnya
organisation förefaller sektorernas ställning åter ha stärkts, me-
dan fältrepresentationen behållit sin roll.

Min bedömning biståndsförvaltningensär tillämpningaratt av
de båda principerna universell karaktärär hänför-änsnarare av
bara till statsmakternas beslut biståndspolitikens inriktningom
och utformning. dettaFör talar särskilt samtliga intematio-att
nella biständsaktörer givarländer och internationella organisa-
tioner frän tid till sina organisationer medomprövarannan
avseende dessa båda principer.

Biståndsmyndighetema översikten-

statligaDe myndigheter vilka behandlas i följandeäruppsatsen
med angivande den tid under vilken de bedrivit sin verk-av
samhet:

Nämnden för internationellt bistånd, NIB 1 januari 1962 30-
juni 1965.

Nordiska afrikainstitutet, 1962/1NAI juli 1964

Styrelsen för internationell utveckling, SIDA 1 juli 1965 30-
juni 1995.

Biståndsutbildningsnämnden, BUN 1 juli 1971 juni30 1981,-
Nämnden för u-landsutbildning 1 juli 1981 juni30 1987 och-
Styrelsen för u-landsutbildningi Sandö, Sandö U-centrum 1
juli 1987 juni30 1995.-

Importkontoret för u-landsprodukter, IMPOD 1 januari 1975
juni30 1991.-

Utbildningsberedningen 1975/1 november 1979 25 maj-
1981, Beredningen för internationellt tekniskt samarbete, BITS
26 maj 1981 januari22 1985 och Beredningen för interna--
tionellt tekniskt-ekonomiskt samarbete, BITS 23 januari 1985 -
30 juni 1995.

Styrelsen för u-landsforskning, SAREC 1975/1 november
1979 juni30 1995.-
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SWEDECORPnäringslivsbistånd,internationelltförStyrelsen
juni 1995.1 juli 301991 -

Sida frånutvecklingssamarbete,för internationelltStyrelsen
juli 1995.den 1

Utrikesdepartemen-räknasbörTill myndigheternas skara även
utvecklingssamarbete merinternationelltavdelning förtets

ochårbildades 1970AvdelningenU-avdelningen.känd som
juliomorganisation den 1996.1samband medupplöstes i UD:s

Även Swed-bolagetrespektive1978-1991Swedfundstiftelsen
varitvilkahaft uppgifterharInternational AB 1991-fund

myndigheterna.legatnäraliggande dem som
mycketbiståndspolitikenförroller i och betydelse ärOrganens

sinsjälvklar särställning 30-intarvarierande. SIDA genomen
det mycketochomfattningverksamhetensåriga existens, stora

verk-och Sandöuppgiftsområdet. U-centrumsbreda NAI:s
doku-utbildning ochforskning,inriktningmedsamheter

denperspektivbiståndspolitisktimentation ettrepresenterar
olikain deska inte härytterligheten.andra jag närmare

iuppgifter, kommermyndigheternas texten attutan senare
dessa.redovisa

och dessBiståndsförvaltningen
omgivningorganisatoriska

beskri-kan intestatliga förvaltningU-landsbiståndet och dess
förstås,heller inte kaninse deoch börjarjag att ettutanattvas,

organisationerantal andra nämns.
representeradhjälpverksamhet,ochmissionKyrkornas yttre

kanske dentrossamfund,andraSvenska såvälden varsomav
biståndspolitikenstatligadenbasen för framväxtenviktigaste av
Även andra1960-talen.ochförvaltningen underoch 1950-

internationellttidigtFolkrörelsesverige visadedelar ett enga-av
biståndspolitiska debatten.tidigaoch deltog i dengemang

Go-organisationer N GO:sövriga ideella NonKyrkor och -
behållit sin framträ-årenOrganisations harvernmental genom

minst visatvilket intedet i debatten,dande plats. har gjortDe
minskadebeslutatunder tidstatsmakternasig när omsenare

opinionsbildning iochinformationanslag, samt genom-genom
förande biståndsinsatser.av
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Ideella organisationer med statligt stöd dagi försvarar en
betydande del biståndsverksamheten i fält. vissa verk-Inomav
samhetsområden organisationerna för merpartensvarar av
verksamheten. kanske tydligast i sambandDet med katastro-är
fer och andra humanitära insatser, där organisationer Rödasom

ochKorset Rädda oftaBarnen de först plats.är ärsom
Även i fråga insatser stöd till demokratisk samhällsut-om en
veckling i olika u-länder har bl.a. fackliga organisationer och
politiska partier tilldelats viktiga uppgifter.

Svenskt näringsliv och svenska företag har genomgående
spelat tillbakadragen roll biståndet.i Biståndsmyndig-en mer
heterna har från tid till kritiserats för inte tillräckligatt taannan
hänsyn till näringslivets exportintressen och svenska företags
möjligheter föra sitt kunnande till u-landsföretag.överatt

Statliga myndigheter och andra offentliga institutioner har se-
dan 1980-talet i allt omfattning involverats i kunskaps-större
överföring tekniskt och institutionellt samarbete s.k.genom
resursbasutveckling. flertal statligaEtt myndigheter, bl.a. Fiske-
riverket, Riksrevisionsverket och Sveriges lantbruksuniversitet

som först området har i dag enheter för bistånds-utvar
verksamhet. Från andra myndigheter och affärsverk har det
gjorts avknoppningar", de s.k. Swed-bolagen, för tjänsteex-

konkurrerar medDessa privata konsultföretag bl.a.port. om
statligt finansierade u-landsuppdrag.

Den organisatoriska förhistorien -
åren 1952-1965

Centralkommittén 1952-61

Centralkommittén för svenskt bistånd CK, vilken bildades år
1952, representerade organisationer och halvstatligt44 ettvar

för samordning biståndsinsatser. Svenska institutetsorgan av
SI avdelning för tekniskt bistånd utgjorde sekretariat.CK:s
Verksamheten finansierades både med statliga och andra medel,
bl.a. den insamlingen Sverige Hjälper.stora

Pakistan och Etiopien i slutet 1950-talet främstaCK:svar av
mottagarlander. Verksamhetens tonvikt låg insatser inom
hälso-, jordbruks- och livsmedelsområdena. börjanI 1960-av
talet föreslog CK utvidgning inom områdena praktisk yrkes-en
utbildning, teknisk skolning och familjeplanering. Så skedde
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verk-denblevområdenanämndadeinomoch insatserockså
biståndsförvalming-statligaden förstaisamhetsmässiga kärnan

en.

formbistándsförvaltningstatligEn tar

Administrationsutred-s.k.denKungl. Majzttillsattemaj 1960I
Sverigesadministrationengranskauppdragmedningen att av

rationaliseringarföreslåochbiståndettekniskadetiinsatser av
avsevärtförutsättningarnabyggdeUppdragetdenna. enom

skulledettaochbiståndsverksamhetenomfattningökad attav
ochDanmark Norge,finansiering.statlig Ifrämstske genom

utred-tillsattesVästtyskland,ochStorbritannien, USAiliksom
tid.viduppdraglikartademedningar samma

iövervägandenredovisade sinaAdministrationsutredningen
ochförvaltningbiståndets1961:22betänkanden, SOUtvå om

ochfackmänsvenskarekrytering motta-1961:50SOU avom
verk-uppfattningUtredningensstipendiater.gandet attvarav

huvudsakidenadministrationen,ochsamheten attgenom
splittrad. Ettallt förfackorgan,olikaåterspeglade FN:s var

inblan-organisationerochmyndighetersvenskaantal varstort
"dörrarkallade,vadidentifierade 16,Utredningendade. man

ochu-länder 22tillSverigefrånslussadesvilka expertergenom
in.komu-landsstipendiatervilka"dörrar genom

för-handläggninglöpandedenfannUtredningen varsomatt
tidskrä-mycketstipendierochexpertrekryteringenad med var

lidande. Ettblevplaneringengjordevilket annatvande, att
sigvisatfältetsamarbetetbilateraladet taproblem enattvar

iolikheter"förvaltningsmässigatillmed hänsynavsevärd tid,
länder.berörda

inrättandetföreslogAdministrationsutredningen nyttenav
Administra-utvecklingshjälpenSvenskastatligt organ,

till 5-6begränsasutredningenenligtbordetionskosmaderna
hjälpvolymen.procent av

organisatio-angåendeproposition 1961:174Kungl. Maj:tsI
under-tillbiståndteknisktfrågorhandläggningför omavnen

central-statligtinrättandet "ettföreslogsländerutvecklade av
Or-u-länderna".tillbiståndettekniskaofficiellaför detorgan

ställningstatsråd haföredragandeenligtborde enganet
dvs.styrelse,representativmedmyndigheterstatligamedförbar

Även admi-ansågstatsrådetämbetsverk.centralt attettvara
procenthjälpvolymen 5-6andelnistrationskosmademas av
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rimlig tumregel, ingen formell bindningäven gjor-var en om
des, varken då eller i något sammanhang.senare

Nämnden för internationellt bistånd NIB 1962-65

Den myndigheten, Nämnden för internationellt biståndnya
NIB, inledde sin verksamhet den januari1 1962. NIB övertog
CK:s och Svenska institutets uppgifter inom det bilaterala tek-
niska samarbetet och i fråga rekrytering experterom samtav
placering i Sverige FN-sdpendiater.av

NIB:s organisation utgjordes styrelse, råd beståendeettav en
de "CK-organisaüonema",44 generalsekreterare ochav etten

sekretariat. sekretariatet hade fyra senare fem byråer; för pla-
nering och budgetering, expertrekrytering, stipendiatsfrågor
och information. Antalet anställda från början 30-talettvar

Tre år hade antalet ökat till drygt 100.personer. senare
Vid sidan skeddeNIB uppbyggnad andra bistånds-om en av

och samarbetsformer, de olika verksamheternasäven om om-
fattning mycket begränsade.ånnu Frågor kommersielltvar om
bistånd handlades Handelsdepartementet och Exportkredit-av
nämnden EKN, bilateralt finansiellt bistånd Finansdepar-av

och multilateralt finansiellt bistånd Världsban-tementet genom
/ken IDA Finansdepartementet och Riksbanken. Utri-Inomav

kesdepartementet UD handlades frågor FN-bidrag,om ge-
nordiskt bistånd, katastrof- och flyktinghjälpmensamt samt

stöd till de enskilda organisationernas biståndsverksamheter.

NIB-affären

NIB:s verksamhet och ledning under hösten för1963utsattes
kraftig kritik, vilken resulterade i den s.k. NIB-affären. Klippet

Svenska Dagbladets årsbok för belyser skeendet,1963 vilketur
för övrigt i tiden direkt sammanföll med den s.k. Wenner-
ström-affären.
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KRITIKEN MOT NIB

de statliga, tillfälligaeller mindren av mer
L institutionerna blev föremål förunder året

ingående kritik från håll.rätt olika Sakencn
gällde Institutionen för internationellt bistånd,

förkortningi kallad haft tillNib. Den har upp-
gift hjälpa de underutvecklade länderna,att

i förstaicke hand kontanta bidraggenom -hithörande frågor behandlade regeringen själv
påorganisatoriskt bistånd skil-utan genom-da Kritikensätt. gällde det på vilket Nibsätt

utförde sina uppdrag.
En anmärkningarna förhål-avsåg Nibsav

lande offentlighetsprincipen.till tillfälligEn
föreståndare för Nib inrättad mönster-en av
gård i Algeriet hade i utförligt klagatbrevett

läget och begärde hemifrån.över ökad hjälp
litenEn notis, uppenbart missvisande, sändesut,

och från tidningshåll utförligare uppgifternär
begärdes, förklarades det från sida,Nibs att

hemligstämplad. general-Nibsrapporten var
Arne Björnberg.sekreterare, Björnberg, vidhöll påståen-Arne

det hemligstämplingen, och ordföranden iom
Åman,Nib, landshövding Valter vidarebeford- hänt hade ändrats, handlingarbeslutatt att

rade upplysningen sekretessbeslutet. I själ- Ävenkommit bort statsrådet Ulla Lind-om m.m.
verket fick sådan handling icke hemlig- ingripanden påtalades. fall hadeIströmsva etten

stämplas, och offentlig-den blev sedermera Nib avslagit stipendieframställning från enen
gjord med undantag för fånågra rader, marockan statsrådet Lindström lät över-som men
gällde förhållandet till främmande makt. sända ledde till sti-promemoria, vilkenen atten
Kvar stod emellertid handlingen lagstridigtatt pendiet förlängdes. Enligt uppgift då dethade
trade hemiigstämplats. första beslutet helt förkommitenkelt

Även handläggningen andrarad ären- Kritiken ledde till interpellationer fram-av en att
den blev föremål för kritik. fallI del gällde ställdes i riksdagen, dels hrr Palm h, Fäll-en av

företagdet utomlands. administratio-Men även också idin och Hermansson k, delscp gan-
här hemma påtalades. hade sålundaDet fonnska prononcerad fru Sjövall s. Honnen av

kritisk u-hjäl-mycket planeringenmot avvar
och olyckliga projektettpen angav par som

kritiserade ocksåexempel. Hon general-att
hade kr. isekreteraren lovat 92 000experten
först ha tagit kontakt med styrel-lön utan att
med statsrådet Lindström. Debat-välsen men
fyra timmar, ochvarade iten svar avgavs av

statsminis-såväl statsrådet Lindström avsom
tern.

påbörjadesstatskontorets försorgGenom
organisation.utredning Nibssedemera omen

begärde årsskiftetBjörnberg vidHr Arne at.t
från befattningenbli entledigad Nibs gene-som

efterträdare statssekre-ralsekreterare. Hans blir
Michanek, Björnberg harErnst. och hrterare

svenskt sändebudtill i Guatemala. Tidi-utsetts
fick avgå från chefhannär posten somgare,

partiförlaget Tiden, skickadesför han ut som
till Bolivia, Colom-Tunisien ochFN:s expert

vistelse därbia. Hans har betecknats "sexsom
exil", fårår i och han fortsättaErnst ichanek. tydligenM nu
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Biståndet får politisk plattformen -
"biståndsbibeln"

historiskt perspektiv framstårI åren 1960-62ett som en syn-
nerligen aktiv period det biståndspolitiska området. Den
internationella u-lands- och biståndsdebatten tydliga spår.satte

viktigt bidragEtt generalförsamlings beslut höstenFN:svar
1960-talet till1960 utvecklingsårtzionde. be-FN:s Igöraattom

slutet ingick det s.k. Va-målet för i-ländemas bistånd och må-1
let procentig årlig tillväxt5 i u-ländema.om en

februari tillsatteDen 10 Kungl. den s.k.1961 Maj:t U-
beredningen under statsministerns ordförandeskap. Ytterligare

statsråd och för näringslivet, folkrörelser,tre representanter
missionen m.fl. deltog i arbetet, vilket mycket intensivt.var
Beredningen hade särskilt sekretariat vilket leddes Olofett av
Palme och den februari presenterades23 1962 resultatet av
arbetet, den proposition 1962:100 vilken kommit kallasatt
biständspoliükens "bibel".

propositionen föreslogsI övergripande mål för bistånds-ett
politiken att höja de fattiga folkens levnadsnivå", fyra delmål
resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomiskt
och politiskt oberoende demokratisk samhällsutvecklingsamt
och inriktning för de olika då aktuella biståndsformerna
handelspolitiskt, kommersiellt, tekniskt, finansiellt, multilateralt
och bilateralt bistånd. Yrkesutbildning och familjeplanering

särskilt angelägna verksamheter.angavs som
Riksdagens beslut med anledning "biståndsbibeln" korn attav

bli grund för betydande ökningar de finansiellaen av resurser-
framför allt avseende det finansiella, humanitära och multi-na,

laterala biståndet.
organisatorisktEtt resultat "biståndsbibeln" bildandetav var

Nordiska afrikainstitutet NAI är uppgifter,NAI:s1962.av
vilka i varit oförändrade bildandet,sedan främjaärstort sett att
och driva forskning, dokumentationscentrum ochatt ettvara

sprida information Afrika och aktuella afrikanska för-att om
hållanden. till år ingickFram undervisning1988 medäven an-
knytning till forskningen och stödja utbildning personalatt av
inför u-landsuppdrag i Afrika. Institutets bibliotek Nordensär

inom sitt område och bedriverstörsta publika-ävenman
tionsverksamhet.



205SOU 1997:7

Födelsen och barndomen -
1965-1979åren

Biståndspolitiken i korthet

snabbbåde mycketårs biståndspolitiska beslut innebar1962 en
blevbiståndet i allt väsentligtbiståndspolitjsk utveckling och att

organisatoriskt.statlig angelägenhet, finansiellt ochen
inomtid främst inriktat insatserBiståndet vid dennavar

Från mittenhälso-, jordbruks- och livsmedelsomrâdena. av
familjeplaneringyrkesutbildning och1960-talet tillkom som

biståndsförvalmingensi nybildade den statligaviktiga delar
verksamhet.

År °/o-målet, vilketriksdagen det s.k.beslutade 11968 att anta
snabbt. Volym-gjorde biståndets omfattning ökade mycketatt

och dess arbetsformerexpansionen gjorde förvaltningenatt
1970-taletUnder början och mittenställdes inför krav.stora av

införandetgenomfördes antal utredningarstortett nyaom av
biståndsformer.

SIDANIB blir

"Biståndsbibelns" plattform i förening med NIB-
samladförerfarenheterna gjorde tiden politiskt en mermogen

organisatoriskt alterna-och kraftfull statlig organisation. Något
centralt ämbetsverktiv till den redan inslagna medvägen ett

ombildadestycks inte ha Vid denna tid eller ävenövervägts. ny-
Naturvårdsverket,flertal andra statliga "profilverk",ett t.ex.

Rikspolisstyrelsen Socialstyrelsen.och
hade NIB-affären fåttStatskontoret resultatettsom rege-av

ochringens uppdrag inre organisation dessNIB:söveratt se
kritiseraderelationer till övriga biståndsformer. Statskontoret

bl.a. centraliserade administration faltprojekten ochNIB:s av
projektadminist-förordade långt driven decentraliseringen av

rationen till fältet". skulle enligt Statskontoret medgeDetta en
bättre förvalt-organisatorisk anpassning till mottagarländemas
ning. Statskontoret föreslog myndigheten bordeockså ut-att
kontraktera planering och administration till andra bl.a.organ,
fackmyndigheter och institutioner, med "särskilda förutsätt-
ningar".
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propositionenI 1 965163 det statliga utvecklingsbistån-om
dets administration gick regeringen längre vadänett steg
Statskontoret föreslagit och föreslog inrättandet heltett nyttav
åmbetsverk, Styrelsen för internationell utveckling SIDA, med

samlat biståndsadministrativt föredragandeDetett ansvar.
statsrådet anförde bl.a. följande:

"Upprättandet NIB första vägenetappenav var
total samordning den svenska bistånd-mot en av

sadministrationen. Därigenom skapades centraltett
för i första hand det bilaterala tekniska bistån-organ

det. samordning föreslåsDenna ytterligare ut-nu
byggd. skerFrämst detta den bilaterala fi-attgenom
nansiella biståndsgivningen överförs till bistånds-
myndigheten. Härtill kommer tidigare nämnda tek-
niska och humanitära biståndstyper för närva-som
rande administreras i ordning. Därmedannan sam-
manförs praktiskt all biståndsadministration tilltaget

enda myndighet."en

Statsutskottet diskuterade i sitt betänkande 1965:125 om
Swedish Authority for International Development,namnet

med förkortningen SAID, borde föredra,vara att stanna-men
de slutligen vid regeringens förslag. Riksdagens beslutade den

juni i enlighet25 med1965 propositionen och inleddeSIDA
sin verksamhet dagarsex senare.

SIDA:s organisation bestod styrelse med nio ledamöter,av en
generaldirektör styrelsens ordförande ochäven treen som var

avdelningar. Avdelningarna svarade för tekniskt och humanitärt
bistånd, finansiellt bistånd respektive ekonomi, personal, in-
formation och stipendier. Uppgifter och personal tillfördes
huvudsakligen från NIB, från andra bl.a. Fi-ävenmen organ,
nansdepartementet.

SIDA fick från omkring anställda,150 40-tal fler änstarten ett
hadeNIB haft. Antalet ökade därefter snabbt och uppgick

budgetåret 1971/72 till drygt inkl. biståndskonto-400 personer
Ökningenren. fortsatte, i långsammare takt biståndsansla-än

och omkring år knappt1990 till600 årFramgen, var personer.
minskade1995 antalet med Siffrorna100 ut-ca. personer.

trycker relationer exakta tal.änsnarare
Biståndsverksamhetens omfattning och bredd ökade också

Årsnabbt. 1966 SIDA:s verksamhet geografiskt koncentre-var
rad till s.k. huvudrnottagarländer Tunisien, Kenya, Tanza-sex
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inriktadoch ämnesmässigtnia, Etiopien, Pakistan och Indien
livsmedelsförsörjning,och yrkesutbildning,lårar-

hälsovård och familjeplanering."community development",
i genomsnittden följande tioårsperioden tillkomUnder ett nytt

s.k. programland år.per
lyftestatsverksproposition bil. 5års Prop. 1967:1I 1967 re-

verksam-gången varningens finger införgeringen för första ett
begärdaanslagsframställningenhetens snabba expansion. iAv

s.k. faltverksamhet tilldeladesmiljoner kronor för SIDA 99164
sade bl.a. sovringmiljoner kronor. Föredragande statsråd . en

Familjeplaneringsbiståndet böroch prioritering blir nödvändig.
tydliga prioritering-i första hand prioriteras" Trots den41.

1967/68 relativabudgetåret sitt troligengjorde SIDA störstaen
löne-/förvalmingsanslagetöverskridande någonsin av

för första gången begreppetpropositionI nämns ävensamma
med bistånd. underresultatbedömningi samband SIDA sägs

biståndspro-"evaluering" konkretadet gångna året ha inlett av
jekt.

biståndspolitiskaYtterligare steg

biståndspolitjska undertvekan viktigasteDet stegetutan
förslag 1968:101 årbarndomen regeringens Prop. 1968var

ambitionsnivån i u-landsbiståndet,betydande höjningom en av
eller uttrycks i propositionen:detsom

föreligga för SverigeFörutsättningar attsynes nu
medverkan i internationellaskall kunna öka sin de

ansträngningarna till förmån för u-ländema, såväl
verksamhet i olika formerinom för FN:sramen som

direkt samarbete med dessa länder" 15.av

Va-mål och planFörslaget innebar anslutning till FN:s 1 enen
1974/75.för hur målet skulle uppnås fram till budgetåret Detta

ställde enligt bedömningar krav procendgaregeringens 25
anslagshöjningar under den kommande sjuårsperioden. Riksda-

biföll förslag.regeringensgen
Riksdagen hade år begärt syftande till1967 översynen en an-

Ävenslagsteknisk samordning biståndsområdet. SIDAom
vid denna tid disponerade delen anslagen så redovisa-större av

huvudtitlar.des de under flera olika Föredragandeannu ett
statsråd i bl.a.:Prop. 1968:101säger
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"På anslagstekniken tillsätt anpassatssamma som
biståndsgivningens erfarenheter och behov har bi-
ståndsförvalmmgen successivt rationaliserats. Denna

inte avslutad, och organisationen börär ävenprocess
framgent så flexibel, den med minimumatt ettvara

svårigheter kan till utvecklingens krav"av anpassas
106.

1970/budgetåret redovisades samtliga biståndsanslagFr.o.m. 71
under tredje huvudtiteln Utrikesdepartementet.

i underskattatmina stegi såväl den biståndspolitiskaEtt ögon
biståndsadministrativa utvecklingen medlemskapet iärsom

biståndskommitté svenska medlemskapetOECD:s DAC. Det
dröjde, flera riksdagsmotioner, till år DAC-1965.trots
samarbetet har successivt utvecklats gäller dag bl.a. villkoroch i
för u-krediter, riktlinjer för bra statis-bistånd och utvärdering,
tik viss kompetensutveckling. historisk belysning måsteIsamt
DAC-medlemskapet och det deltagande internationellai den
biståndspolinska dialogen de viktigaste bidragenettses som av
till förnyelsen den svenska biståndets innehåll och arbets-av
former.

Biståndsförvaltningens kapacitetsproblem

snabba ökningarna biståndets volym och verksamhets-De av
omfattning under årenmässiga omkring gjorde kraven1970 att

och arbetsbelastningen SIDA ökade mycket kraftigt. En
dettaåtgärd för regeringens beslut i januari 1970mötaatt var

tillsätta Ledningsgruppen för organisa-SIDA:söversynatt av
LÖSOtion med för Utrikes- och Finansde-representanter

och Statskontoret. inrättan-SIDA Enpartementen, annan var
det den s.k. U-avdelningen inom tredje införan-UD. Enav var
det planerings- och den s.k. landpro-ett nytt styrsystem,av
grammeringen.

År LÖSO:sinnan regeringen förslag,tagit ställning till1971,
beslutade SIDA:s generaldirektör omorganisationom en av
myndigheten i enlighet med förslaget. Beslutet den nyaom
organisationen, den s.k. Frälsarkransen, innebar deatt tre av-
delningarna tio byråer för länder, lantbruk, industri,ersattes av
undervisning, befolkning, utredningar, ekonomi, rekrytering
och utbildning, personaladministration information, di-samt
rekt underställda generaldirektören.
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regering-manifesteradesOrganisationsförändringen senare av
byråbaserade1973:687. Deninstruktion SFSi orga-nyen en

sektorbyråindelning-ijusteringarmed vissastod sig,nisationen
avdelningsorganisationtillåtergångdåfram till år 1986 enen,

genomfördes.
LÖSO, vilkaanledningmedövervägandenRegeringens re-av

deoch 1973,årbudgetpropositionema 1972dovisades i attvar
betoningmedföreningplanering, iför störreformerna ennya

personalvo-SIDA:sroll, bordeprogrambiståndets göra attav
långsam-väsentligtökaskulle kommafortsättningsvislym att

biståndsanslagen.änmare
utvecklings-internationelltBildandet föravdelningenav

det departe-innebarU-avdelningen inom UDsamarbete att
Avsiktensamlades.biståndsfrågomaförmentala varansvaret

förvaltningsmyn-ochdepartementmellanrollfördelningenatt
tidigare Prop.principiellt densammaskulle blidighet som

U-avdelningenemellertidrealiteten kom1970:44. I att svara
organisa-internationellarörande defrämstuppgifter,för vissa

läg-kunnatskulle hafördelmeddå ellervilkationerna, senare
hand SIDA.förstamyndighet, ilämpligpå engas

landprogrammeringsmodelleninförandetochUtvecklingen av
denutgångspunkter,sannolikt flera ävenhadefrån år 1970 om

ökandesnabbtdenklarakravet SIDAakuta attmest avvar
statligaandraflerapågick inomtidVid dennaverksamheten.

ock-någotprogrambudgetering,medförsökmyndigheter som
pågick,Även biståndsperspektivinternationelltiså bidrog. ett

förvaltningar-utvecklingmottagarsidan,ochgivar-både av
mycketansågs iUtvecklingochplanerings- varastyrsystem.nas

landprogram-passademinst,inteplaneringsfråga. Sist, menen
förhärskandedenna tiddet vid synsättetväl imeringen

i ned-framkommervilket bl.a.villkor""bistånd mottagarnas
anstående citat.

bl.a. SOUdokumenti olikadefinierasLandprogrammeringen
1977/782135och Prop.1977:13 som

utvecklingsbiståndplanerametod för somatten
detdelsfinansiellgivendelsutgår ifrån en-ram,en

Genomprioriteringar.ochbehovskilda u-landets
mottagarländema avgö-landprogrammeringen får ett

och inne-inriktningbiståndetsinflytanderande över
formöjligtbl.a.Målsättningenhåll. göraär mot-att
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tagarlandet inordna det svenska biståndet i lan-att
dets totala utvecklingsplanerixig.

till och 1970/71Fram med budgetåret all styrning ochvar re-
dovisning byggd de enskilda biståndsprojekten. Landpro-
grammeringen medförde övergång till indelning efteren en
mottagarländer. "Landram" användes för beteckna denatt
ekonomiska riksdagen årligen fastställde för biståndetram som
till de s.k. programländema. Principerna för bestämma vilkaatt
länder skulle ingå i kretsen lades fast år första1970. Desom
landprogrammen utarbetades SIDA under budgetåretav

/1971 72.
Under 1970-talet innefattade landramarna det totala biståndet

till de aktuella länderna, med undantag för bidragen till de en-
skilda organisationernas insatser. från mittenFramväxten av
1970-talet biståndsformer och -myndigheter samt ettav nya
ökande antal insatser i länder utanför programlandskretsen
gjorde landramama allt förlorade sin betydelseatt mer som
riksdagens främsta styrinstrurnent. Trots detta har landpro-
grammeringskonceptet fortlevt, främst i SlDAzs samarbete
med programländerna.

1970-talet svamparnas" och utredningamas årtionde-

Under 1970-talets början tillsatte regeringen flertal utred-ett
ningar biståndets inriktning och arbetsformer. Viktigastom av
dessa den i års budgetproposition1972 aviserade och i de-var
cember tillsatta parlamentariska1972 utredningen bistånds-om
politikens inriktning kalladeDen sig Biståndspolitiskam.m.
utredningen BPU och dess arbete pågick under handfull år.en
Utredningens överväganden och förslag ledde fram till det and-

principiellt viktiga riksdagsbeslutet biståndspolitiken ochra om
biståndsförvalmingens struktur år 1978.

År tillsatte regeringen1971 utredning med uppgift atten
"utreda frågor rörande inriktning och organisation forskningav
med anknytning till u-landsproblem". Behovet öronmärkaatt

för stöd till u-låndemas forskningsinstitutioner haderesurser
blivit uppenbart, bl.a. begreppet "brain-drain". Proble-genom

betingade "biståndäven synsättetmen var mottagarensav
villkor", vilket u-ländemas regeringar för fördel-ansvaretgav
ningen de internationella biståndsresursema.av
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Be-inrättade regeringenövervägandenavvaktan BPU:sI
kallad SAREC. Dennau-landsforskning allmäntförredningen

ställ-initierandeoch"rådgivandehade under åren 1975-79 en
för kravetskäl ochadministrativaoch "avning" att om u-var

uppfyllas"skulle kunnalättareforskningenlandscentrering av
knuten till SIDA.

År u-lands-förImportkontoretinrättades dessutom1975
Verksam-Handelsdepartementet.underprodukter IMPOD
hjälpasyftade tillförsöksbasis,inleddesvilkenheten, att u-

bl.a. skeskulleSverige.tillsin Dettaökaländerna exportatt
olikaochföretagmed svenskakontakterförmedling avgenom

marknadsföringsinsatser.
försöksverksamhet medinleddesUnder är 1975 även ut-en

med vissasamarbetebredares.k.ochbildningssamarbete annat
Utbildningsbered-s.k.inrättades denändamåletu-länder. För

Utbildningsdepartementet.tillkommitté knutenningen, en
ochSAREC, IMPODinrättadeförsöksvisDe tre organen

förstabiståndsförvalmingensUtbildningsberedningen var
myndighetsställ-deår"svampar". Fyra permanentsenare gavs

deltillverksamheternaför demning. Gemensamt storattvar
utredningar"friska"tillgångenmöjliggjordes resurser,genom

frågor-ansågsinteoch SIDAbiståndsformer att varaom nya
hemvist.organisatoriskalämpligastenas

Även karaktär inrätta-halvpermanentandraett organ avpar
vilkenFlyktingberedningen,dessadenna tid.des vid Ett varav

bistånd.humanitärtförBeredningenombildades tillår 1978
medelfördelningföreslåi uppgifthade bl.a.Beredningen att av

BeredningenAfrika.södrabefrielserörelser iochför flyktingar
till i börjanverksamhetminskandealltfortsatte sin avmer

1990-talet.
regeringenindustribistånd tillsattesutredningarTvå avom

någraledde inte till1972:90första SOUunder 1970-talet. Den
föreslogutredningenandraorganisatoriska förändringar. Den
samarbe-industrielltfond förinrättandetSOU 1977:77 enav

Swedfund istiftelsentill bildandetledde framFörslagette. av
december 1978.
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Lärdomar de första årenav

Förvånansvärt tidigt framstod några de stymingsproblemav
vilka följt biståndsverksamheten ända fram till våra dagar. Des-

kan belysas med några citat års statsverksproposition1966sa ur
Prop. bil.1966:1 55.s.

"Kravet omsorgsfull planering biståndsinsat-av
och effektivitet i biståndsarbetet medför,sema att

mottagarländemas behov och möjligheter tillgo-att
dogöra sig hjälpen måste innan bi-utrönas, en
ståndsinsats initieras, med åtföljande varsamhet in-i
ledningsskedet. återspeglasDetta i sin påtur an-
slagssidan, där medel inte i anspråk i den takttas

har förutsatts. Ansenliga reservationer påsom u-
hjälpsanslagen också vanlig företeelse iår andraen
biståndsadministrationer med ambitionsamma som
den svenska, nämligen biståndet skall effek-att vara
tlVt.

"Dess SIDA:s till geografisksträvan kon-störreen
centration biståndet med riksda-överensstämmerav

uttalande 1964 våra biståndsinsatser inteattgens
bör splittras på alltför många länder och ämnesom-
råden och riktpunkten viss koncentrationatt om en
bör fasthållas. Koncentration vidare betingadär av.
det praktiska önskemålet den centrala bi-göraatt
ståndsadministrationen så enkel möjligt."som

Flera försök har åren gjorts analysera varför det gickattgenom
det gick under dessa år; dvs. varför den snabba utveckling-som

i u-låndema uteblev de resursinsatserna.trotsen stora
Några bristerna i det tidiga u-landsbiståndetattmenar attvar

hämtade sin modell från efterkrigstidens Marshall-hjälp.man
Framgången i denna massiva resursöverföring till det sönder-
slagna Europa byggde mottagarländema mycket väl-att var
organiserade och de därför kunde hand hjälpen. Attatt ta om
motsvarande framgångar uteblev i det flertalet u-lånderstora
eller "mjuka länder" Gunnar Myrdal kallade dem berod-som
de denna grundläggande faktor inte förelåg.att

Carl Tham SIDA:s generaldirektör år 1985-94 gjorde in-ett
lägg i denna fråga i Svenska Dagbladet den juli11 1994.
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denbiståndspolitikenochAfrika-svenska"Den som
vägrade60-taletunderredanutformades att anpassa

främstutgickochkrigetskallaefter det mönstersig
biståndet.FN-principer förolikafrån

kyr-länk tillstarkfrån börjanocksåfarmsDet en
Sve-stöddeDärförrörelserna.frivilligaoch dekorna

underEtiopienstyrdafeodaltdetdecennierrige i
frånvissa vänsterSelassieHaile protestertrots --

1974,revolutionenstödet eftermedfortsatteoch
ochsvenskafrån höger. Detvissa protestertrots
förståsTanzania kaninordiska engagemanget t.ex.

socia-ochkristenbakgrunden. Nyereredenmot var
partier, kyrkorsvenskastöd i allaoch hade brettlist

in-ocksåövrigtförliksomgrupperingar,andraoch
Världsbanken.ternationellt t.ex.

och dehansbådehandmed facit ilättDet år att se
underdå 60-misstag,biståndsgivamasmånga men -

enig-internationellbredrådde det70-talenoch en-
huvud-iochambitiösfördeTanzaniahet att enom

undervisningensutvecklingspolitik bl.a.riktigsak
område.

stod klartdet80-taleti börjanförstDet somavvar
förkla-ländernanordiskahöll. Depolitiken inteatt

ske.måsteförändring1984rade attgemensamt en
lyckatshanhadepresidentavgickNär Nyerere som

utveck-ekonomiskintefrednation iskapa menen
ling."

fåtaligaRRV:sfrågornaAnledningen jag år attatt tar en avupp
behandlar dettau-landsbiståndet justförvaltningsrevisioner av

SIDAsigutmärkta Lärtyckei mittdenIämne. rapporten
slut-organisation. RRV:slärandeSIDAanalyseras1988 som

utbetalnings-det s.k.framhållsbl.a.kritiska,mycketarsatser
mål föröverordnatändåinofficielltmålet myn-ett mensom

verksamhet.dighetens
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Pubertet och ungdomstid -
åren 1979-1995

Biståndspolitiken i korthet

Från mitten 1970-talet och omkring tio år framåt pågick,av
med relativt optimism, diskussionen ekonomiskNystoren om
världsordning och den s.k. Nord-syd-dialogen. Vid mitten av
1980-talet skedde grundläggande omprövning det inter-en av
nationella utvecklingssamarbetet. Biståndets effektivitet och
kvalitet ställdes i Synen förhållandena mellan decentrum.
olika aktörerna i biståndsprocessen, liksom den ditintills kritiska
inställningen till de internationella finansieringsinstitutionerna,
omprövades.

Från slutet 1980-talet präglades biståndsdebatten frågorav av
miljö och utveckling, betydelsen demokrati och mänskli-om av

rättigheter u-landskvinnomas villkor.samtga
SverigeI konsoliderades biståndet nivån 1 BNPprocent av

sedermera BNI och med års1978 riksdagsbeslut grundsom
vad gällde dess inriktning. Biståndet utvecklades inom sek-nya

bl.a. offentlig förvaltning, miljö, demokratitorer och privat
näringsliv och i samarbetsländer. Tydligast kom detta tillnya
uttryck i det omfattande samarbete från år inleddes1990som
med de demokratierna Östersjön.andra sidannya

Riksdagen beslutade år 1988 femte mål för bistånds-ettom
politiken "framsynt hushållning med ochnaturresurser omsorg

miljön, år riktlinjer1989 för det svenska afrikabistån-om om
det och år 1991 biståndet till Latinamerika.om

1978 biståndspolitiskaårs beslut

BPU:s huvudbetänkande SOU 1977:13 Sveriges samarbete
med u-ländema överlämnades våren 1977. Betänkandet låg,
efter sedvanligt mycket omfattande remissbehandling, tillen
grund för regeringens proposition 1977/78:135 riktlinjerom
för internationellt utvecklingssamarbete vilken överläm-m.m.
nades till riksdagen i 1978.mars

dennaI proposition lades inga organisatoriska förslag utan re-
geringen hänvisade till BPU:s fortsatta arbete. Detta resulterade
iytterligare två betänkanden, SOU 1977:73 U-landsinfor-
mation och internationell solidaritet SOU 1978:61 Bi-samt
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betydelse för denfick särskildorganisation.ståndets Det senare
struktur.biståndsförvalmingensfortsatta utformningen av

"Svamparna permanentas

proposi-hänseendeorganisatorisktfrämsta resultaten iDe av
u-landsinformation och1978/792113 förriktlinjertionen om

föreslagenbiståndets organisation i 1979 omvarm.m. mars
ochUtbildningsberedningen, SARECpermanentande av

bl.a. följande:Statsrådet sadeIMPOD.

detbedömning detjag delar utredningens att nu,
lämplig rollfördelning mellanexisterarhela taget, en

medverkande departe-utvecklingssamarbetetde i
Samtidigt delar jagoch myndigheterna.menten upp-

och samordningenarbetsfördelningenfattningen att
till föremål förberörda börmellan göras enorgan

minst gällerdiskussion och Intefortlöpande översyn.
ochinstitutionelladetta i fråga arrangemangom nya

arbetsuppgifter.nya
under de årenTillkomsten senasteorganav nya -

u-landsimport,forskning, IMPOD förSAREC för
förindustrisamarbeteSWEDFUND för samt organ

samarbete har för-tjänsteförsaljning och bredare -
samarbete medvåra möjligheter tillbättrat u-

sannolikt det under definner detländema. Jag att
skall behöva inrättas någraåren intenärmaste nya

hand utvecklainstitutioner. gäller i förstaDet attnu
de i samverkan kanförstärka dem har såoch att

statsmakternagenomföra den u-landspolitik som
fastställer." 30-31

och ifråga arbetsfördelningen mellan SIDAUDI sägsom
anledning till omprövning.propositionen det inte finns Deatt

samordningsbehov destyrningsfrågor och ytterligare somnya
medföra för regeringennybildade myndigheterna skulle kunna

åralls detta sammanhang. Tiouppmärksammades inte i senare,
några deframstod dessa frågoromkring år 1990, som av

biståndsorganisatoriska problemen.främsta
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Försök hitta kanaler vid sidanatt statenav

insikt successivt väcktesEn svårigheterna iattsom var u-
ländernas sociala och ekonomiska utveckling intimt för-var
knippade med problem. Statsapparatens funktionssättstatens
eller brist sådant konstaterades i sig utvecklings-utgöra ett
hinder. Biståndsgivarna har sökt detta problem tvåmöta
olika biståndsinsatser inriktade utveckling förvalt-sätt av-
ningen å sidan, samarbetsformer vid sidan mottagarlän-ena av
dernas officiella institutioner å den andra.

Organisatoriskt sig förradet bl.a. i uttryck bildan-tog genom
det förvaltningsbiståndsbyrå inom år Inrikt-SIDA 1982.av en
ningen tidigt stödja uppbyggandet finansministerier,attvar av
statistikmyndigheter och institutioner för personalutbildning.
Idémässigt kom dessa verksamheter från omkring år 1990att
tillsammans vid insatser till stöd för utveckling olika rättsin-av
stitutioner sammanfattas under rubriken "goodatt gover-
nance".

Samarbete med icke-statliga institutioner och harorgan en
gammal tradition. Svensk mission och olika folkrörelser har
länge arbetat detta i många u-lånder. statliga stödetDetsätt
till denna verksamhet ökade under olika perioder mycket kraf-
tigt. Biståndsförvalmingen försökte också hitta andra samarbet-

mottagarlåndemas myndigheter. Sist, inteänspartners men
minst, utvecklades stödet och formerna för nåringslivsutveck-
ling. Från ha varit inriktat industristöd inriktades det frånatt
slutet 1980-talet allt utveckling den konkurrensut-av mer av

sektorn i vid mening. Bildandet SWEDECORP år 1991satta av
kan med fördel organisatoriskt uttryck för detta.ettses som

förändrade kom tillDe också andra uttryck. Medsynsåtten
Rollutredningen 1988-89 och den åtföljande debatten bidrog
SIDA till klargöra relationerna mellan givare, ochatt mottagare
genomförare. Staten, marknadenI och biståndet 1994 klar-
gjordes, framgår det ömsesidiga beroendet inamnet,som av u-
låndernas utvecklingsprocess mellan och marknadensstatens
institutioner. utanförstående kan det kanskeFör tyckasen
märkligt det bara två år sedan första gångenSIDAåratt som
insåg betydelsen två århundradens ekonomiska teorier.av
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biståndtill brettsamarbetebredareFrån

uppgift blevförstaBITS,sedermeraUtbildningsberedningens,
förstainnebar isamarbetet. Dets.k. bredareför det ettatt svara

återstodsamarbetetekniska närför detskede somansvar
bl.a.programländervissamedsamarbetelångsiktigaSIDA:s

1970-talet.avslutades vid mittenPakistanochTunisien av
detstå föralltsamarbetebredareSuccessivt kom att sommer

Skill-landprogrammen.utanfördvs. insatsergjorde,inteSIDA
medoch SIDABITSgjordeoch rollerstyrninginaderna att

länder, iiverkaomfattning komallttiden i större att samma
förhållanden,sektorer. Dessainomfallvissa somt.0.m. samma

i betän-redovisasundran,väckthållmångatidigareredan
bistån-isamarbetsformerochStyrnings-1993:1kandet SOU

det.

Östeuropa

och demo-oberoendeÖst- och utvecklingCentraleuropas mot
decem-redan iårinleddes 1989plötsligt möttessåkrati, vilken

omfattandebistånds"paket"treårigtårber enettsamma av
ställdebistånddettaframstodTidigtkronor.miljard även att

i dettillämpatsdesamarbetsformerkravhelt andra än som
komu-landsbiståndet. miljardendelEntraditionella stor av

kanaler.multilateralakanaliserasdärför att genom
utri-riksdagensiordförandetiddennavidTarschysDaniel

december 1992denNyheter 23ibeskrevkesutskott Dagens
Östeuropa följandei sätt:insatserkraven

solidaritet.frågabistånd enbartgång"En omenvar
nationellavåraocksåhurvi alltmerupptäckerNu
utanför våralångtfram insatserdriveregenintressen

pysandedeordningellerAtt läggagränser. ner
BaltikumRyssland ochi ärkärnkraftverken ett

miljöhaVill viförstarangsintresse.svenskt renare
inbättreocksåkan det sättahemmahär attvara

fabriksskorstenarpolska änfiltret i någraförsta
svenska."filtret i någrafemte

östsamarbetetuppenbarttidigtsåledesDet att var annor-var
och Asien.Afrikaibedrivitsårtiondenunderlunda det som

miljövad gälldeinte baraegenintressen,nationellafannsHär
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inom säkerhetspolitikenäven och ifråga flyktingmot-utan om
tagning och organiserad brottslighet. förBara någranämnaatt
områden.

Bildandet SWEDECORP sammanföll i tiden, vilket gjordeav
denna myndighet redan från början fick viktig roll,att en

Ävenfrämst samarbetet med de baltiska BITS fickstaterna.
tidigt i uppdrag söka sig vilket bl.a. kom tillösterut, uttryck iatt

års1992 instruktion för myndigheten. SIDA fick i uppdragnya
Östeuropastödja enskilda organisationers insatser i ochatt

Balkan. SAREC kom dock hållas helt utanför det svenskaatt
östsamarbetet.

Biståndsmyndighetemas uppgifter till det utmär-trotsnya var
Öst-kande draget i förvaltningen samarbetet med och Cent-av

raleuropa den starka operativa roll lågi regeringskansliet.som
Östeuropasekretariatet ÖSEKbyggdesInom detUD s.k. upp

Ävenför samordning insatserna. inom andra departementav
Östeuropa.bildades olika funktioner för samarbetet med

Sammantaget ledde detta till principiella och verksamhetsmäs-
siga oklarheter beträffande departementens respektive myndig-
heternas roller. fannsDet ingen samordning mellant.ex.
"ÖSEK-styrningen" och övrig regeringsstyming bistånds-av
myndighetema. Olika berednings- och redovisningsformer
användes.

En utredningsman tillkallades med uppgift de inrikt-överatt
ningen Öst-och samordningen utvecklingssamarbetet medav
och Centraleuropa. Utredarens förslag Ds 1993:79 föranledde
dock inga åtgärder.

Från år har1994 uppgifterna allt delegerats till myndig-mer
heterna. uppgifterDe vilka legat BITS, SWEDECORP och
SIDA överfördes den juli till1 det nybildade1995 Sida, där en

Östeuropasärskild avdelning för organiserades.

Diskussion EU-medlemskapom

bistånds-De och u-landspolitiska konsekvenserna detav
svenska EU-medlemskapet knappast något förstarang-var av
sintresse inför års folkomröstning.1994 Visserligen nämndes
effekter banan- och tekoimport, liksom fördjupadeEU:s
utrikespolitiska samarbete. Mycket litet diskuterades dock om
de omprioriteringar vilka föranleddes 10att procentav ca. av
biståndsbudgeten överfördes till biståndEU:s eller svenskaatt
företag fick möjlighet konkurrera med företag i övriga EU-att



219SOU 1997:7

Ännu mindre dis--leveranser.biståndsuppdrag ochländer om
land skulle kommaanseende vårtvilketkuterades attom

stårellerblevu-ländema 15bland när attett numeraav
tilloch handelsparmernbiståndsgivarenbakom den största

Surinam.ochländer Togosom

fáltrepresentarionMyndighetsspeciñk eller gemensam

s.k.detrepresentationbehovBiståndsmyndigheternas av
på-Statskontoretsredanvilketalltid varitfältet har uppenbart,

bildande årefter SIDA:spekade i sin NIB. Kortöversyn av
samordningskontor. Benäm-administrativainrättades s.k.1965

blevoch kontorenbiståndskontortilländrades årningen 1968
för konto-svaradeSIDAenheter inom SIDA.organisatoriska

värdländernaförhållande tillbemanning.styrning och Irens
svenskadenenhet inomformelltskulle kontoren utgöra en

ambassaden.
representationensvenskaden dubblapraktiken dockI var

År "biståndskontorenfastställdes principenotydlig. 1973 att
svenskabeskickningarnabli enheter inomskulle även gentemot

ledning.beskickningschefensställas undermyndigheter och
aldrigrealitetenföljande åren iunder debeslut kom 20Detta

ochinstruktionsrättbehålla sinfickgenomföras. SIDA upp-att
inleddesårbiståndskontoren. 1993bemanna Förstgiften enatt

framtvingad kra-i mycketpraktisk integration,formell och ur
förvaltning.och SIDA:skostnadsbesparingar i UD:sven

tvåhövdadupprätthölllanddärefter det endaUSA ensomvar
u-landsrepresentation.

Stymingsfrågor

verksamheteroffentligatroligen deU-landsbistånd är en av
granskning-och andraUtvärderingarutvärderade.vilka år mest

sedangenomförtssystematisktinsatsnivå harprojekt- ochar
bild bi-samladVarit svårtSamtidigt har detår.30 att aven

i denna rikt-betydandeutvecklingseffekter.ståndets Ett steg
WorkAidm.fl. i studiengjordes Doesning CassenRav

genomslag.internationelltfickvilken1986, stortett
biståndsförvalmingenoch bedrevs iMellan åren 1989 1994 ett
U-avdelningens ledning.undereffektivitetsarbetebrett upplagt

formerbedrevs i olikaflera delar ochArbetet bestod av
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kommittéer, departementsgrupper och uppdrag till myndig-
heter.

utgångspunktEn för effektivitetsarbetet självfallet devar
brister och problem i det internationella utvecklingssamarbetet
vilka börjat uppmärksammats vid mitten 1980-talet. Förenk-av
lat kan insatserna inriktades olika nivåer.säga att mot treman

första finnaDen stödja hållfast utveck-vägaratt attvar nya en
ling i u-ländema. skedde bl.a.Detta stöd i syfte att ut-genom
veckla marknadens roll och funktion. andraDen att ut-var
veckla metoder och instrument för analysera u-länder-attnya

utveckling och biståndets roll i denna. tredjeDennas attvar
utveckla regeringens styrning och arbetsformerna inom bi-av
ståndsförvalmingen. Bl.a. gjordes försök kopplanärmareatt
regeringens verksamhetsstyrning biståndsförvaltningen tillav
budgetprocessen.

inslag i effektivitetsarbetetEtt tillsättandet februarii 1989var
Biståndsorganisationsutredningen för övrigt den andra medav

organisationnamn. uppdragDess utreda ochattsamma var
arbetsformer i det bilaterala biståndet, med huvudsaklig inrikt-
ning stödet till icke programländer.

Utredningens betänkande SOU 1990:17 innehöll bl.a. förslag
bildandet bolag SITCO, Swedish Industrial and Tra-ettom av

de Development Corporation med uppgift främja det kon-att
kurrensutsatta näringslivets utveckling i u-ländema. Bolaget
skulle enligt förslaget bestå Swedfund, IMPOD, SIDA:sav
industribyrå och vissa näraliggande BITS-funktioner. SIDA
borde enligt utredningen fortsatt för det djupa och lång-svara
siktiga samarbetet, stöd enskilda organisationer, ka-genom
tastrofbistånd etc.

årsI 1991 budgetproposition 1990/91:1OObil. 5 föreslog re-
geringen myndighet, Styrelsen för internationelltatt nä-en ny
ringslivsbistånd SWEDECORP, skulle bildas. Arbetet med
näringslivets utveckling skulle, det i propositionen,sågssom
bedrivas i "nerifrån och upp"-perspektiv och verksamhetenett
skulle bestå utbildningsinsatser och managementstöd.av
SWEDECORP den juli1 1991 IMPOD:s ochövertog SIDA:s
industribyrås uppgifter fick 50-tal anställda. Stiftelsensamt ett
Swedfund ombildades vid tid till Swedfund Internatio-samma
nal AB och fick bl.a. i uppgift ägarñmktionerna i s.k.utövaatt
joint venture-företag.

Departementspromemorian Ds 1990:63 Bra Beslut ef-om-
fektivitet och utvärdering i biståndet, inslag i U-ett annatvar
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tilllågi denna PMFörslageneffektivitetsarbete.avdelningens
utvecklings-analysKommittén förinrättandetförgrund avav

sekretariatmed sitttillsammansKAU, vilkensamarbete
antal analysergenomfördeunder åren 1993-95SAU stortett

svenskadeteffekterocheffektivitet iinriktningmed ut-av
vecklingssamarbetet.

vadKAU/SAU:s riktigtarbeteinteflera skäl blevAv som
inspirerats Ex-Kommittéformen,det.förväntats avsomav

denekonomi ESO,offentligför studier ve-pertgruppen om
gjordekaraktärtillfälligaprofilen och arbetetstenskapliga att

bistånds-frånminstinteresultat ifrågasattes,ocharbetsformer
förvaltningen.

kritikernatillhörtoppositioniunder tidenRegeringen, avsom
utveck-förKAU/SAU, ställetinrättade i Expertgruppen1995
mandatannorlundalingsfrågor EGDI. Denna ettgavsgrupp

antaldelstudiernasifrågaambitionsnivånKAU:s, sattesän om
sammansättning.internationellfickochlägre engruppen

s.k.deneffektivitetsarbetet Eng-iytterligareEtt steg var
ambassadör Göranutredarenefterutredningenblom-ska

ochStymings-1993:1betänkande SOUEngblom. Dess sam-
propositioniresulteradebiståndetarbetsformer en

införande s.k.föreslog1992/93z244 vilken bl.a.våren 1993 av
styrning-iinstrumentregeringens viktigastelandstrategier som
tydligtmycketutvecklingssamarbetet. Ettbilateraladeten av

iresultatstymingtillämpningställningstagande för är annars,av
bidrag.viktigastepropositionensmitt tycke,

be-riksdagensmellanbli bryggaLandstrategierna föreslogs en
region-/landnivå, regeringensbiståndets inriktningslut om

styrningenområdet ochdet gälldepolitik i övrigt när myn-av
Landstrategierna avsågsverksamhet.digheternas överspänna

regeringsupp-formenfem år ochtidsperiod tilltre aven
landstrategierna börja-förstamyndigheter.till berördadrag De

inomutarbetasmyndigheter, UDstöd från berördade, med att
under hösten 1993.

nämndes ioch riksdagenregeringenRelationen mellan pro-
föremål för fortsattaföreslogs blipositionen övervägan-men

vilken vilkensammanhang"knäckfråga" i dettaden. En var
borderedovisningsmässig ledd skärningenochanslags- göras;

ändamål/regioner/ riksdagens sidasektorer. Frånländer eller
skiftar önskemålen.

propositionensföljandeEngblomska utredningens och den
uppdrag tillregeringensförslag utgjorde också grund fören
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Biståndsförvalmingsutredningen BIFU, vilket bl.a. innebar
krav fortsatt utveckling regeringens resultatstymingav av
biståndet. BIFU:s förslag redovisades i betänkandet SOU
1994:19 roller i biståndet.Rena

Kriterier för bistånd

borgerligaDen fyrpartiregeringen försökte1991-94 också
olika tydliggöra och profilerasätt sin biståndspolitik. Detta
skedde bl.a. fastställandet fem s.k. kriterier, förgenom av
främst det bilaterala biståndet. Något genomslag istörre styr-
ningen biståndsmyndigheterna fick kriterierna knappast.av
Veterligt det dock första gången regering valdevar atten ge
uttryck för precisering de riksdagens fastställda målenen av av
för biståndspolitiken.

Nya styrformer -
maktkampen" mellan UD SIDAoch

Biståndsförvaltningens struktur och regeringens styrning av
dess verksamhet har åren varit frågor omkring vilka detgenom
i allt Väsentligt förelegat politisk enighet. Visserligen har deten
mellan regeringskansliet och främst SIDA under olika perioder
rått förhållande, detta harspånt inte varit betingatett men av
parü- eller biståndspolitiska motsättningar. Betydande skiljak-
tigheter i biståndsförvalmingen och dess förhållandesynen
till regeringen framkom dock under åren 1993-94. Uppfattning-

redovisades i utsträckning morgontidningarna de-storarna
battsidor.

En tändande gnista" den Engblomska utredningens be-var
tänkande, vilket NyheterDagens i ledare den februari9 1993en
kommenterade följande sätt.

"Mer kuvandeän SIDA handlar detettom av om
tydligare rollfördelning. Regering och riksdag ska
lägga ned möda formulerastörre mål och rikt-att
linjer, mindre detaljfrågor. SIDA och andra myn-
digheter ska liksom tidigare ha för verk-ansvaret
ställandet. Utredningen pläderar för riksdagenatt
måste få bättre och överskådlig information,en mer
såväl själva biståndet situationen iom som mot-om
tagarländema. Det behövs. Indirekt kan det också
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ochbegränsasSIDA:sleda till manöverutrymmeatt
verksamhe-kontrollbättreriksdagen får överatt en

ten."

SIDA-generaldirektörerdåvarandeochföre dettaGruppen av
följan-gjordeThamoch CarlAndersMichanek, ForsseErnst

februariNyheter den 1993.22de inlägg i Dagens

princi-beslutmellanboskillnad behövsklar"En av
ställningstagan-sådanainnebörd ochpiell, politisk

genomföran-medharoch åtgärderden göraattsom
kanintentioner. Man sägastatsmakternasdet gottav

de-enhet inomvederbörandemellansamarbetetatt
iSIDA inteochs.k. u-avdelningen,denpartementet,

bo-sådan klarkännetecknasavseendenalla enav
skillnad.

förhål-rollfördelningitydligdelSIDA:sFör är en
regeringen/ angelägen,departementetlande till

de-ellerministerstyreförbland styreattannat av-
i frå-förebyggasska kunnapartementstjänstemän -

ansvaret."ämbetsverket fåttför vilkagor

1990-talets börjanvidBiståndspolitisk debatt

bistånds-intensivpågickmånaderUnder antal 1992-93ett en
den s.k.grund ihade dels sinmediedebatt.politisk Denna
antal på-dels iöverväganden,utredningensEngblomska ett

kvällstidningenimissförhållanden vilkastådda presenterats
tillgjordesvissa debattörervilka hosDebatterna,Expressen.

verksamhet. dennaAvfokusbåda sitt SIDA:shade an-en,
myndighe-känslautbreddledning fanns inom SIDA attaven

trängd.dubbeltten var
likavälinblandade,säkertorsakeroch personligaPolitiska var

uppgiftsför-ochoch formellt oklarhistoriskt ansvars-som en
myndighet.ochmellan departementdelning

åsiktervädra sinasig manadekändeFlera debattörer att om
Svenskaskrev iIngrid Björkman, Dag-dessa,biståndet. En av

decemberdenbladet 15 1992:

styrning ochregeringensriksdagens och"Frågan om
verksamhetbiståndsförvaltningenskontroll varav

till denAnledningenaspekt i debatten.således atten
ömsesidig misstroochsig uttryck i öppentog en
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mellan UD:s och SIDA:s ledningar sannolikt fler-är
faldig.
"Det statliga bilaterala utvecklingsbiståndet i själ-är

verket gigantiskt slöseri, i mottagarlän-ettva som
derna bidrar till hålla företrädesvis socialistiskaatt
diktaturregimer vid makten, korrumperadegynnar
makthavare olika nivåer ochsamt permanentar
fördjupar de sociala klyftorna. givarlandetI försörjer
det dyr biståndsbyråkrati och svällande mark-en en
nad konsultbolag. Att ringa del dettaytterstav en av
bistånd fungerar enligt planerna och kommer de fat
tiga och behövande till godo tragiskt och väl-är ett
dokumenterat faktum."

Alf T Samuelsson vid denna tid statssekreterare i UD svarade
i Svenska Dagbladet den januari bl.a.29 denna kritik:1993

Vi i biståndsarbete antingen visom engagerar oss -
det ideellt, politiskt eller yrkesmässigtgör ärrent -

väl medvetna bistånd i alla dess olika formerattom
inte alltid fungerar optimalt. Bistånd ska fungera i
skilda delar världen, i olika traditioner, kulturerav
och miljöer. den komplexitetI naturligtvisgörs
misstag och fel, detta ofrånkomligt.är

och Carl Tham i Nyheter denDagens 26 1993:mars

"Vi i dag hur bra och effektivt bistånd skavet ett ut-
formas. finnsDet till exempel sammanfattat i
OECD-ländemas riktlinjer för effektivt bi-egna
stånd. Problemet givama också Sverigeär att av- -
politiska eller kommersiella skäl ofta bryter demot
principer själv i princip hyllar. Samtidigtman som

således vill främja marknadsekonomi binds oftaman
bistånd direkt snedvridersätt marknadenett som
och det mindre effektivt. Givaregör älskar talaatt

behovet samordning, i fält biståndetom styrsav men
inte sällan nationella särintressen. Alla bi-vet attav
stånd för framgångsrikt måste långsik-att vara vara
tigt och förutsägbart i praktiken blir det oftamen-
dagspolitik i givarlandet får styra."som

har återgett dessaJag klipp inte för de specielltär uttöm-att
mande, för de något det tonläge och desägerutan attmer om
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biståndspolitiken vid 1990-gällde i frågauppfattningar omsom
ståndpunkternafragmentiserad ochDebattentalets början. var

låsta.föreföll

Medelåldern -
19951 julideneftertidenkortaen

korthetiBiståndspolitiken

bildandetpräglas, förutombiståndspolitikåretsDet senaste av
EU-medlem-svenskadetbiståndsmyndigheten,den avnyaav

avsevärdbeslutetår,gångenoch, för första 30skapet om en
beslut fattatshadebiståndsanslagen 1992minskning omav

tillfäl-har förVu-måletUppfyllandetnivån. 1frysning aven av
biståndsinsatserantalOmprövningskrinlagts.let ett stortav

med dessadebattbiståndspolitiskinletts.har Enoch -program
utgångspunkter kan väntas.

förslagregeringensbifallavårenbeslutade 1996Riksdagen att
målbiståndspolitiskt1995/95:153 sjätteProp. ettom

mellanjämställdhetdet främjarsåskall utformas"biståndet att
och män".kvinnor

SidablirmyndigheterSIDA andraoch fyra

biståndsförvalmingensförändringUtgångspunktema för aven
givna.tämligenårdärmedframstod 1994struktur som

1993/94:U212 medsin motionhade iSocialdemokraterna
ideolo-sinklargjortbudgetpropositionårsanledning 1994av

alltsolidaritetspolitik handlaroch"säkerhets-inställninggiska
borgerligadenkritiseratkraftigtfrågor" ochsammamer om

styrningförformernaförändradeförslagregeringens avom
höstenblev 1994generaldirektörbiståndsförvaltningen. SIDA:s

regeringen.socialdemokratiskai dentill statsrådutnämnd nya
biståndet,roller i1994:19 Renabetänkande SOUBIFU:s
förslaginnehöll bl.a.februariöverlämnades i 1994,vilket var en

tvåriktningibiståndsförvaltningenombildning mot organ,av
ochsamarbetebilateraltlångsiktigtmyndighet för ett annaten

Remissbehand-u-krediter.näringslivsutveckling ochförorgan
1994:84isammanställdbetänkandet Dslingen engavav
Riksrevisionsverketbl.a.myndigheter,flertalblandad bild. Ett
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och SIDA, menade den biståndsförvalmingen bordeatt sam-
manföras i enda myndighet.en

efter regeringsskiftetKort hösten aviserade regeringen1994
sin avsikt välja "enmyndighetslinjen bärande strukturatt som
för biståndsförvaltningen. SIDA:s nytillträdde generaldirektör
Bo Göransson uppdrag leda samordningen, ellerattgavs
"konsolideringen" den inledningsvis kallades. Göranssonssom
förslag den myndighetens uppgifter och principer förom nya
hur den borde organiseras, vilka delades regeringen, redovi-av
sades i års budgetproposition 1994/1995 bilaga952100 60-s.
62. Endast spridda invändningar och synpunkter restes av op-
positionen och riksdagen beslutade i enlighet med regeringens
förslag i maj 1995.

Invåndningama den biståndsmyndigheten införmot nya var
dess bildande den juli1 huvud1995 ochöver taget sparsamma
egentligen ingen kritik har heller redovisats efter dessöppen
bildande. fåtaligade kritikernaEn i medierna, Rolf Rising,av
sade så här i Svenska Dagbladet den januari4 1995:

"De små kunskapsinriktade biståndsorganisationema
SwedeCorp, Sarec och Bits arbetar i dag så-med en
dan inriktning insatser byggda Sveriges interna-
tionella konkurrensbas, förf:s anm och här finns er-
farenheter bygga vidare på. ska dessaNu organi-att
sationer försvinna och uppgå i Sida.ett nytt

skaI-Iur vi tolka sådan utveckling Borde inte deten
näringslivsiiariktade biståndet bli angeläget imer en
värld helt underkastad marknadsekono-ärsom nu
min Borde inte u-ländernas behov avanceradav
kunskap öka i värld där i-länderna redan har gåtten
in i kunskapssamhället Borde vi inte i första hand
bistå u-länder med de kunskaper har,som snarare

med de vi inte har"än pengar

Sida i instruktionen SFS 1995:869 organisation medgavs en
styrelse med elva ledamöter och samlat för verk-etten ansvar

samheten, forskningsnämnd, samrådsgrupp för ka-en en
tastrofbistånd, generaldirektör och eller flera överdirektö-en en
rer.

Verket själv besluta den interna organisa-rätten attgavs om
tionen. anställda fördeladesDe 650 elva avdelningar och tre
staber. avdelningarnaFyra tilldelades ansvarsområden mot-av
svarande de SIDA:s regionavdelningar hade haft. regio-En ny
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Östeuropa ämnesavdelningaroch feminrättadesförnavdelning
sektor-åvilattidigare SIDA:suppgifterdefrämstövertog som

administ-och SWEDECORP. DenBITS, SARECbyråer samt
vidverksamhetenförfickavdelningenrativa även ansvaret

De utvärderingbl.a. förstabemaSandö U-centrum. tre svarar
information.intemrevisionoch samt

myndigheternasde tidigare femuppsägningarNågra per-av
samtliga tidigareombildandet,medsambandskedde inte isonal

iavdelningschefer utsågsSida. Tillanställning ianställda erbjöds
vilka inne-myndigheternatidigarei dehand deförsta personer

befattningar.regeringstillsattahade
myndighetendenuppgift förviktig ärEn att anpassanya

och kravenminskandeverksamheten till ämnesmäs-resurser
Myndighetenkoncentration.geografisksig och övertog ca.

mins-åren skadeantal underinsatser, närmaste2.000 ett som
förstärktsharprioriteringarkas med Kraven25 procent.

minskabeslut vårenriksdagens 1996till följdytterligare attav
motsvarande BNI. Inivåu-landsbiståndet till 0,7 procent aven

vissa riktlinjerregeringenbudgetpropositionen hösten 1996 gav
anslagsreservatio-sade samtidigtska ske,för dettahur attmen

ochminskningarår såfrån tidigare är attstora av-passnerna
ske successivt.vecklingar kan

tredje-storleksordningenmed iVerksamhetminskaAtt enen
smärtfritt. Debattenförhållandendock under ingadel sker om

verksamhet har förstska sinoch hur Sidaprioriteringar anpassa
arti-den oktoberinletts bl.a. i 1996nyligen DN 10 engenom

riksdagenspågårdetta skrivsAhrén.kel Björn När ännuav
budgetpropositionsbehandling.

förändringarnaframåtblickande beskrivningochaktuellEn av
Schoribiståndsminister Pierreartikelföljande citat frånär en av

Dagbladet den julii Svenska 5 1996:

i allti dagens värld kräverKomplexiteten att
ansträngningar.utsträckning koordinerar vårastörre
säkerhetspolitikochutrikespolitik, handels-Bistånd,

social-förstärka varandra. Denmåste samverka och
demokratiska påbörjat detta arbeteregeringen har

biståndsmyndig-sammanslagningen våraavgenom
omorgani-ochtill enda verk, Sida,heter ett genom

bistånd ochdärUtrikesdepartementetsationen av
säkerhetspolitik, asyl-handelspolitik, utrikes- och

samverkar.migrationspolitik heltoch sättett nytt
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Vi arbetar för liknande utveckling denen av euro-
peiska unionens biståndsinsatser.

Vilka organisatoriska strukturer och styrformer måndenya
detta leda till

Några särskilda förvaltningspolitiska
frågor

Biståndsmyndighetemas styrelser

Samtliga biståndsmyndigheter har letts styrelse. någraIav en
fall har myndigheterna under inledningsskede lettsett enav
nämnd IMPOD och BUN eller beredning Utbildnings-
beredningen och SAREC. Styrelsernas sammansättning och
beslutsmandat har dock varierat, mellan myndigheterna liksom

tiden. Generellt har de mindreöver myndigheternas styrel-sett
sedan haft omfattande mandat det SIDA:sänettser sty-mer

relse haft. SIDA:s styrelse framför allt under 1970-taletsvar,
del, överordnat biståndspolitiskt forum i förhållandeettsenare

till riksdagsutskottet och regeringen.
NIB:s styrelse bestod för myndigheter, nä-representanterav

ringsliv, fackliga och ideella organisationer utbildningsin-samt
stitutioner. Enligt myndighetens instruktion fick även repre-

för övriga nordiska länder vid styrel-rätt närvarasentanter att
sammanträden.sens

SIDA:sI styrelse har särskilt det parlamentariska inslaget Varit
tydligt. har alltid funnitsDär för partierna i riks-representanter
dagens utrikesutskott och flertal utskottsledamöter ocksåett var

Övrigasamtidigt styrelseledamöter. styrelseledamöter företräd-
ochde olika folkrörelser bl.a. frikyrkor fackföreningsrörelse.

Någon företrädare för regeringskansliet har dock aldrig ingått i
styrelsen. Antalet ledamöter från början nio och ökadevar se-
dan successivt för från år tolv.1983 Generaldirektörenatt vara
har alltid varit styrelsens ordförande.

Departementstjänstemännens andel i BITS styrelse har alltid
varit högre i andra biståndsmyndigheter. Omkringän tredje-en
del ledamöterna har företrätt olika departement.av

Enligt SAREC:s instruktion skulle styrelsen vara samman-
så kontakt med forskningennära säkerställs". dettaAvsatt att

skäl har flertalet ledamöter varit forskare eller medpersoner
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alltid in-styrelsen harforskningsinstitutioner.anknytning till I
generaldirektördessfrån börjanföreträdare för SIDAgått en

för riks-två företrädarevanligentjänstemän,senare annan
och UD-tjänsteman.dagspartierna en

behandlatsvilkastyrelseproblemdess speciellamedNAI,
länderövriga nordiskakoppling tillhafthar alltid näraenovan,

ocksårektoruniversitet. Universitetetstill Uppsalaoch var un-
för varderaföreträdareordförande.tid styrelsensder lång En

styrelsen.alltid ingått ihar ocksåoch SIDAUD
och SWEDECORPSandöStyrelsema i IMPOD, U-centrum

Vanligen harsammansättning. UD-haft blandadhar enen
styrelserna.ingått i ochtjänsteman var en av

myndighets-harbiståndsmyndighet SIDAingenI änannan
/honhar hanordförande.varit styrelsens Däremotchefen även

styrelse.ledamot "sin"alltid varit av

ledningsformsärskildaafrikainstitutetsNordiska

dagbiståndsförvaltningens iafrikainstitutet NAI,Nordiska
ställningantal årmyndighet, hade underäldsta ett gemen-som

Nordiska rådet.för Dettainstitution inomnordisk ramensam
inflytandei ochdeltagande länderna insynde fem övergav

rela-finansieringsansvaretbidrog tillverksamheten attsamt var
fördelat.tivt jämnt

svensk statligtill "vanlig"år ombildadesNAI 1981När myn-
inteledningsforrnendighet visade sig .frågan utanvaraom

nämligen ingaRF fårEnligt regeringsformenkomplikationer.
myndighetschefer eller sitta imedborgareandra svenskaän vara

detta årendel löstesmyndigheters styrelser. NAI:sstatliga För
forskningsråd, iochinrättandet1989-95 ett program-genom av
ingick, vid si-nordiska ländernasvilket bl.a. de representanter

styrelsen. Rådetförhållandevis lilla "svenskadan den yttra-av
och till-inriktningforskningsverksamhetensde sig bl.a. över

sättande forskartjänster.NAI:sav
tillgodosåg kravenstyrform vilkenförsök hittaI ett att en

borgade för fortsattnordiskt inflytande ochfördjupat samnor-
regeringenforskningsverksamhetenfinansieringdisk gavav

alternativ associations-uppdrag föreslåår iNAI 1993 att en
docktill stiftelse avvisadesförslag ombildandeform. NAI:s om

statlig verk-restriktivmed hänvisning till allmänt synenav
nå-inte längrestiftelseforrn. år har NAIsamhet i 1996Fr.o.m.

bådeforskningsrådet tjänarstyrelse ochutan program-gon
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insyns- och rådgivande förord vid anställningsom organ, ger av
forskare och bereder andra viktiga frågor.

Biståndsmyndighetemas ledning
och interna organisation

SIDA:s byråbaserade organisation från år stod sigi1971 hu-
vudsak fram till år då1986 avdelningsbaserad organisa-en ny
tion infördes. Förslagi denna riktning hade framförts BPU,av

avvisats i års proposition1979 efter invändningar frånmen
SIDA.

års1986 SIDA-organisation innebar inrättandet fem avdel-av
ningar fyra från år 1992 med regionansvartre-

/Asien Mellanöstern, Latinamerika, respektive södra Af-östra
rika, med varierande antal byråer med sektoransvar ochetten

med intemadministrativa uppgifter. Organisationen byggdeen
förslaget Ds UD 1984:1 från Biståndsorganisationsutred-

ningen, vilken leddes SIDA:s då nytillträdande generaldi-av
rektör.

Förändringarna sektorbyråemas uppgifter avspeglar till-av
komsten prioriterade verksamheter. gäller insatserDettaav nya
till stöd för bl.a. offentlig förvaltning, demokrati och mänskliga
rättigheter kultur och massmedier. Andra biståndspolitisktsamt
prioriterade frågor, stöd för u-landskvinnornas situationsom
och miljöaspekter, avspeglades inte främst i sektorbyråorgani-
sationen inrättandet särskilda stabsfunktioner.utan genom av

frågaI övriga biståndsmyndigheters interna organisationom
sade respektive instruktion endast de hade sekretariatatt ett
eller kansli under ledning chef. BITS delFör in-av en angav
struktionen under åren 1988-92 myndigheten bestod tvåatt av
enheter, för tekniskt samarbete och för u-krediter. Frånen en
år fick Ävendock1992 BITS själv bestämma sin organisation.
SWEDECORP fick själv fastställa sin organisation, enligtmen
instruktionen skulle det finnas särskild enhet för främjandeten

import från u-länder dvs. organisatoriskt skydd för denav ett
tidigare IMPOD-verksamheten.

Under åren 1988-95 SARECrs instruktion myndig-attangav
heten skulle bestå programavdelning och administrativav en en
avdelning, med prograrnchef respektive kanslichef frånen en
år administrativ1993 chef chef. SAREC hade, endasom som
myndighet förutom SIDA, regionkontor, i Harareett
Zimbabwe under åren 1988-94

.
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IMPODdirektörtitelnfick med tidenMyndighetscheferna
ellerår 1993och NAIBITS årår 1988från 1971,redan starten

chef fickSwEDECORPzsår 1987.Sandörektor U-centrum
årbildandemyndighetens 1991,vidredangeneraldirektörtiteln

"uppgraderades"myndighetscheferoch SAREC:smedan BITS
generaldirektörer årtill 1992.

biståndsmyndigheternasförändringarAndra av
instruktioner

myndigheternasgenomgånggenomfördesårUnder 1988 en
departementsområdengällde allaGenomgångeninstruktioner.

verksledningsbeslut års.k.föranledd riksdagensoch avvar
följd häravfickbiståndsmyndigheterSamtliga1987. nyasom

och denden julikraft mellan 1988i 1vilka träddeinstruktioner
januari 1989.1

förändring-sakligaavsåg dedelbiståndsmyndighetemasFör
föroch formernauppgifterhand styrelsernasförstai ut-arna

genomfördesdelförchefer. Endast NAlzsvissanämning av
uppgifter.myndighetensförändringarvissa mindre av

samladbeståttharstudiemed dennaarbetetled iEtt enav
instruktioner. Dennabiståndsmyndighetemasgenomgång av

instruktio-myndigheternasgenomgångnågonvisar bl.a. att av
förändringarfåtalEndastårs inte gjorts.liknande 1988 ettner

uppgiftsparagrafer har gjortsmål- ochinstruktionemas ge-av
åren.nom

Övriga regleringsbrevenhanddå i förstaochstyrinstrument
vad gällermoderniseringåren.lika Enpåfallandesigär genom

innehållet harår,underutformning har gjortsderas senare
Många Sida-detaljeringsgrad.högfortfarande kvardock en

samtli-prövning,regeringensunderställasocksåbeslut ska t.ex.
kronor.miljoneröverstigande 35insatserbeslut omga

sammanfattande kommentarerNågra

Vissamyndigheter.andraoch det finnsmyndigheterfinnsDet
årtiondenasitt livframlevermyndigheterstatliga utangenom

myndigheterAndraifrågasättande.ellerför kritikutsättasatt
omprövningensochkritikensunderständigt liggaförefaller att

organisato-årsdrygtredovisathar 30jageld. dennaI uppsats
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risk utveckling inom politikområde vilket myndig-ett rymmer
heter båda dessa slag.av

studie biståndsförvaltningensEn organisatoriska historiaav
kan läggas och genomföras flera olika Minsätt.upp ut-
gångspunkt i den riksdag och regering fastställda myndig-av
hetsstrukturen och dess kopplingar till den biståndspolitik

beslutat visar i mitt tycke "den han-attsamma organ om ena
den medveten vad den andraär gör". visar sig inteDetom
minst under den snabba volymexpansionen under början och
mitten 1970-talet under de båda åren.samt senasteav

Statsmakternas beslut det s.k. Va-målet och1 utvecklandetom
biståndsformer kopplade till besluten bildaav nya attvar nya

biståndsmyndigheter. Samtidigt det tydligt beslutenär att om
volymökningarna alltid föregick besluten vadom resurserna
skulle användas till. Under denna tid etablerades det tidiga-som

i kallats biståndspolitikens "utbetalningsmål", iuppsatsenre
mycket framtvingat statsmakterna. Utbetalningsmålef försatte
myndigheterna i svår sits, kunde inte vägra ta emoten man nya

och samtidigt professionella organisatio-resurser man var som
redovisa vad praktiskt möjligttvungna attner attsom var ge-

nomföra. Effekten blev ökade anslagsreservationer alternativt
kritik för resursslöseri och ineffektivitet.extern

Å andra sidan beslutet konsolidera biståndsförvalt-är att
ningen till det Sida år också intressant1995, eftersom det inya
tiden så tydligt sammanfaller med beslutet tillfälligt övergeatt

°/o-målet. har1 Hår statsmakterna uppenbarligen gjort bedöm-
ningen förutsättningarna för minska resursutflödet ökaratt att

samtidigt minskar antalet kranar. svenskaDen EU-om man
anslutningen och den därav föranledda omallokeringen bi-av
ståndsresurser sannolikt ytterligare faktor speladevar en som
in.

övergripandeEn fråga för denna gäller den statligauppsats
förvaltningens styrbarhet. Frågan har dock flera innebörder.
En, varit det främsta föremålet för studien, bi-ärsom om
ståndsförvaltningens struktur återspeglar biståndspolitikens
inriktning. endastEn i det föregående,tangeratsannan, som
gäller biståndsförvalmingen statsmaktemas perspek-settom ur
tiv saker. tredje frågaEn gäller biståndsförvalmingensgör rätt
förmåga sig till förändringar i sin omvärld.att anpassa

första frågan,Den förvaltningsstrukturen, vill jag utanom
reservationer besvara med det råderstörre tydlig kopp-att en
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statligadessutformningenochbiståndspolitikenmellanling av
myndighetsorganisation.

verkställa deförmågaförvaltningensandra frågan,Den attom
hardettaFrågorkomplex.uppdragen,politiska är temamer

mellanrum. Ettmedåterkommit jämna späntbiståndetinom
departementmellanperioder råttunder olikaförhållande har

behållitkonsekventharmyndighet. Regeringenoch ansvaret
multi-inomexempelvisuppgiftermyndighetsliknandeför vissa
tolkasdettakankatastrofbiståndsområdena. Sammantagetoch

förutsättningarmyndigheternastillbristande tilltro attsom en
förvaltning-/eller möjligheternaochuppgifternautföra styraatt

bi-talar föringetfinns detSamtidigtverksamhet. attsomens
skulleavseendenågotskulle iståndsförvalmingens tjänstemän

inomsignaler tjänstemänpolitiskalojalamindre änmotvara
samhällsområden.andra

verksam-och draföljaförmågaBiståndsförvaltningens att
väl såsannoliktförändringarkonsekvenser ärhetsmässiga av

mindeldennasektorer.andra I ärinomeller änstörrestora
ochbiståndsförvalmingentillinflödetbedömning syn-avatt

internationellaandrafrånhuvudsakligen kommerarbetssätt
internatio-antalmultilaterala.och Ettbilateralabiståndsorgan

Deockså byggtsharerfarenhetsutbytefora förnella upp.
i dessaaktivatillhört deocksåharmyndigheternasvenska mer

sammanhang.
SIDA kanhanddåi förstaochbiståndsförvalmingenOm

förså detsammanhang över-i dettanågot ärförkritiseras en
be-verksamhetensförformernafrågaförsiktighet idriven om

långdragnavaritharbeslutsformerochBerednings-drivande.
Rädslanrisktagande.gradmycket lågpräglatsharoch avenav

kritik haroffentligföreventuelltfel ochför utsättasgöraatt
berednings-gjorttjänstemänbiståndsförvaltningensbland att

sakmässigframförpremieratsutsträckningkunnande i stor
kompetens.

underbiståndet harinomsamarbetsfrågomaochStyrnings-
flertal gånger. Denförändratsochårentiode ettutrettssenaste

förvalmingsstrukturengenomfördesår 1995förändring avsom
rela-styrforrner iförändradelitetmycketinnefattade endast av

gamlaRegeringensmyndighet.ochregeringmellantionerna
UDzsRegeringensdelar.väsentligaikvarstårdetaljstyrning

multilateraladethuvuddelenförförvaltningsansvareget av
också ikvarstårVärldsbanksgruppen,ochmedsamarbetet FN

Väsentligt.allt
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fråga oftaEn jag ställt mig varför det så svårt diskute-är är att
och genomföra förändringar relationernaän mellanra mer av

departement och myndigheter biståndsområdet. skälEtt är
troligen UD:s traditionella roll förmedla och tolkaäratt att av
budskap vilka utväxlas mellan vårt lands och andra länders re-
geringar. UD:s uppgift har aldrig varit politisk ledningutövaatt
inom landets eller förvaltningsmyndighetergränser mot utom-
inom biståndsområdet under SO-årsperiod. tillUD är storaen
delar, och sig självt i första hand myndighet ochser som, en
inte del regeringens kansli.som en av

Den tidens arbete inom Sida omprioriteranärmaste ochatt
avveckla verksamheter till följd den långsiktigt minskadeav
tillgången blir viktigt test" i vilken utsträck-ettresurser
ning de gångna årens investeringar i metod- och kompetensut-
veckling använts rätt.

sista fråga i vilkenEn utsträckning regeringar med olikaär
partifarg haft olika biståndsförvaltningspolitik". Några entydi-

linjer i detta kan dock knappast skönjas.ga
s.k.De försöksvisa tillkomst vid mitten 1970-svamparnas av

talet skedde under socialdemokratisk regering. Derasen per-
manentande några år under borgerlig. Såväl den bor-senare en
gerliga regeringen den1991-94 socialdemokratiska eftersom

ville minska antalet1994 myndigheter. Tillkomsten bådeav
SIDA och Sida har dock tydlig socialdemokratisk prägel. Båda
myndigheterna har, med vissa tydliga begränsningar, givits en
självständig ställningi förhållande till regeringen.



Lantmäteriväsendet

Sture Norberg

blandlantmäteriet sedaninom 1963,född har arbetat1931,
generaldirektörstfplaneringsdirektör 1983,annat som

också varitharNorbergoch generaldirektör 1993.1990 an-
sakkunnig i Miljödepartementet.ställd som
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Introduktion

fullständiginte anspråkpromemoriaDenna gör att vara en
under delantrnäteriverksarnhetenhistorisk belysning senasteav

förstahandserfarenhetpersonligåren,50 ärutan avmer en
denna myndig-myndigheten. Därför blirverksamheten inom

har Varkenhetsmonografi vetenskaplig det jaginte uppsatsen -
utarbeta.haft tid eller förutsättningar att

myndighet. tillkomLantmäteriet Sveriges äldsta Denär näst
efter beslutstatlig organisation den april 16284 avsom en

instruktion meddelades förAdolf innebärandeGustaf II att en
utbilda lantmätaregeneralmatematikern Anders Bure samtatt

uppnåd-Eftersystematisk kartläggning landet.göra snartaven
genomgått månganaturligtvis lantmäterietda år så har370 sto-

ocksåsamhället harförändringar och dess roll i det svenskara
Även huvuduppgif-lopp. dagensvarierat under tidernas en av

med landskaps och fas-för försörjningnämligenter, att svara
Adolfs instruktion tillfram i Gustaftighetsinformation, lyftes II

Anders Bure.

Utdrag instiuktionen:ur

Utbinnan H: K MnlViZZe K: M befua derH: giârna ynopxis,een
Städer: ;tel/a kunne, deralla och lagen/net yzgbfärLandnêeçâer: Ögonen

00/3begrunda, Ut/n Hn/ad,g H: K Mzt sedan dexto hellre kan cyverxe,
H:øebfáMättra. Hgêzer00/7Hum Hwanf 00/2 stod/Je til att repareraett

K: M
FärdenJku/db nåeügartpâ/agdt 00/2beyZz/ZadtAndrea Bzmeø, ban dettaatt

"ska.wer/eet .rzgbfäretagaacbjörrâtta
Utdrag riksregistraturets koncept.av

myndighetsmonografi ska försöka beskriva hurdenna jagI
under tidsperiodenLantmäteriet förändrats organisatoriskt

beskriva utvecklingenförsta hand kommer1945-1995. jagI att
organisationsförändringar ochinom lantmäteriet och analysera

intressanta föränd-politikförändringar och då speciellt titta
särskilt försöka be-ringar i organisation och styrformer samt

uppkommit.initiativ till organisationsförändringskriva varifrån
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Bakgrund

statligaDet lantmäteriet i behov förändring ochstortvar av
uppryckning åren efter andra världskrigets slut. Det stat-var en

myndighetsorganisation inte fungerade särskilt väl ochsom
många både lantmäterietsnyttjare tjänster och deav som-
arbetade inom lantmäteriet hade under lång tid framställt-
önskemål ökade och organisationsförändringar.om resurser

kanMan det svenska lantmäteriet djuptsäga attnog var ner-
gånget och i behov omorganisation.stort av

Lantmäteriets organisation i mitten 1940-talet grundadesav
riksdagsbeslut Ledningen utövades1920. lantmäte-ett av

ristyrelsen bestående generaldirektören och cheferna förav
administrativa byrån, lantmäteribyrån och utredningsbyrån. I

län fannsvarje länslantmäterikontor med Överlantmätareett en
lantmäteridisitriktchef. Sverige indelat i där för-210som var

rättningsverksamhet bedrevs med disfriktslanunätareen som
chef inkomst till ungefär lika delar skulle bestå lön frånvars av

Övrigaoch ersättningar enligt lantmäteritaxan. tjänstgö-staten
rande vid distriktet skulle avlönas med intjänade taxeinkomster.

kanMan generellt distriktslantmätaren i princip arbe-säga att
tade företagare med ekonomiskt för desom en egen ansvar
anställda vid distriktet. Distriktslantmätare och lantmätareextra
hade själva hålla sig med instrument och redskap, skriv- ochatt
ritmateriel arbetsrum stationeringsorten. regel avde-Isamt
lades del distriktslantmätarens bostad till arbetslokaleren av
och expedition för honom och hans bitråden. vanlig före-En
teelse distriktets skrivarbete, kartritning och telefonpass-attvar
ning sköttes familjemedlemmar.av

Arbetsförhållandena inom lantmäteriet under perioden 1928 -
1948 med nutidens förvånande. Tiden framögon rättsettvar
till års1948 omorganisation korn präglas ständigt lap-att ettav
pande med detaljer i det bestående Lantmätarnassystemet.
omkostnader i tjänsten medan lantmäteritaxan, skullesteg, som

halva inkomsten, låg stilla års nivå med bl.a. dagar-1928ge
vodet tolv kronor och avstyckningsarvodet kronor.35 Fram-
ställningar taxehöjning gjordes gång gång resultat.utanom
Om jämförelse med dagens kostnad förgörman en en av-
styckning uppgår till kronor så förstår13000 bättresom ca man
den situation dåtidens lantmäteripersonal hade jobbaattsom
under.
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promemoriadennaSyftet med

ibland härle-kanorganisationmyndighetsförändringEn enav
utred-tillsattgjortpolitikförändringardas från att enmansom

organisationsförändringar.förslagframför arbetaning att
uppstå inomocksåkanorganisationsförändringarFörslag en

förändringartillförslagframbåde arbetarsjälvmyndighet som
flerainnebärakanalternativtredjegenomför dem.och Ett att

ochsakområdesånärverkar inommyndigheter att mansamma
samordningsproblemen,lösatillkommit fram attgemensamt

förändringar.organisatoriskamedibland
såväl denförsöka belysapromemoriai dennakommerjag att

under denLantmäteriethosorganisationenden inreyttre som
uppgiftsfördelning-belysavaritSyftet haraktuella perioden. att
sakområdet,organisationer inomangränsandemellan orga-en

samord-och hurmyndigheterflerauppdelningarnisatoriska
analyserarochbeskriveremellan.dem Jagfungeratningen

denochverksamhetsformermyndigheter,sammanslagning av
inomorganisato-Exempelmyndigheten.styrningenyttre av

uppgifterhurbelysaskommerförhållanden ärriska attsom
myndighetensvilken karaktärlantrnäteriet,inomfördelats or-

gradentillämpats,styrforrnervilka internahaft,ganisation som
beslutsfunktionerdelegering m.m.avav

1974tillframHistorien

omorganisation1948 års

många i detoroadelantmäterietstatligadetSituationen inom
betänkandefastighetsbildningssakkunnigassamhället.svenska I

jord-denpåpekadesseptember SOU 1944:46,den 1944,1 att
behövde skärpasfastighetsbildningenkontrollenpolitiska av

dess-kanskeellerförrättningen,vidredanoch t.o.m.sättas
först vidskeddeoftaverklighetenioch inteförinnan, som

förrätt-fullbordadredangranskningöverlantmätarens enav
utredningsmänsärskildahemställdesakkunniganing. De att

ändringar itillförslagdetaljeratutarbetauppdragasmåtte att
organisation.lantmäteriets

lantmäteriutred-års1945utredning tillsattesEn genaststor -
de-denbetänkande 19sittdärpåredan åretning avgavsom-

lantmäteriperso-fannUtredningen1947:7.cember SOU1946,
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nalens anställnings- och avlöningsförhållanden föråldrade och
otillfredsställande. hade i denMan svenska statsförvaltningen

och lämnat sportlersystemet. orättvistDetmer mer var genom
de variationer i inkomster det mellan olika lantmäteri-stora gav
distrikt. Biträdespersonalen hade anställning. Detotryggen var
olämpligt, lantmätarna vid tillämpningenär jorddelningsla-av

och dess jordpolitiska villkor borde oberoendegen tax-vara av
einkomster från sakägare.

Utredningen förordade därför distriktslantmätarna, liksomatt
deras lantmäteriutbildade tjänstemedhjälpare och övrig biträ-
despersonal, skulle inordnas under avlöningsbestämmelserna
för befattningshavare i allmänhet och sålunda helt avlö-statens

statsmedel. Med andra 0rd förordade utredningennas av ett
förstatligande lantmäteriet. villeMan föråldradgöraav om en
halvprivat organisation till professionell helstatlig organisa-en
tion.

Politiska tillmotiv

Sverige hadeI folkökningen under delen 1800-taletsenare av
skapat jordhunger hos landsbygdsbefolkningen. ha-Dettastor
de liberal politik det gälldemötts styckanär rättenav en att
jord.

sökteMan dels underlätta för den icke jordägande lands-
bygdsbefolkningen anskaffa jord till hem, dels hindraatt egna
de skogsbolagens förvärv jordbruksegendomar, allt istora av
syfte åt landet bevara självägande, jordbrukande samhäll-att en
sklass. januariDen inrättades1 lantbruksnämndema1948 i
Sverige till sin huvuduppgift fick handha jordbruketsattsom
rationalisering, prövningen jordförvärven verka församt attav
jordbrukspolitiken produktionsinriktades.

jordpolitiken fick därför viss social inriktning med följd atten
den i omfattning kom till uttryck i egnahemsrörelsen, jord-stor
förvärvslagstiftningen och ensittarlagstiftningen.

Planpolitiken fick ökad betydelse i det svenska samhälleten
den januari då1 fick1948 byggnadslag ävenen ny som om-
fattade byggnadsverksamheten landsbygden.

Dessa politiska ambitioner korn påverka fastighetsbild-att
ningslagstifmingen och berörde naturligtvis lantmäteriets verk-
samhet i hög grad.

Frågan förstatligande lantmäteriet kom i riksdagenom av upp
den juni20 dag1947 riktlinjerna för den framtidasamma som-
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propositiondebatterades -i Kungl.jordbrukspolitiken Majzts -
lantmäteripersonalens organisa-till riksdagen angående210nr

i alltPropositionen följdeavlöningsförhållandention och m.m.
lantmäteriutred-årsväsentligt förslagen lämnats 1945som av

ning.
lantmäteriet i Sveri-förstatligades såledesjanuariDen 1 1948

hörnstenarna ide viktigasteårtal därförDetta utgör en avge.
lantmäteriets historia.

genomförandeRi/erdagrbey/utetx

organisatoriskamedfördelantmåterietFörstatligandet storaav
slutspurtende tjänsterna,förändringar. Tillsättningen nyaav

inventeringarna gjordeförfattningar ochavslutandemed av
år inom lant-oroliga och arbetsammaoch tillåren 1947 1948

mäteriet.
det fannskanSåsom framgått säga ettatt sam-ovan man nog

omorganiserades.lantmäterietordnande Detintresse attav
handladesförändringpolitiker styrdblev ettsomen av

ipolitikerna fannkonstruktivtskickligt och Närsätt. att man
plan-delvisjordpolitik ochbehövdeSverige även en nynyen

genomförandettänkapolitik så inte långt ävenattstegetvar
områden.inom angivnaden politikenav nya

områdenföra inom fleraregeringen villepolitikDen som
medförde behovett enav

ocksålantmäteriet. kanomorganisation Man rege-nog geav
nödvändigtheltställningstagandet detringen irätt attatt var

svårtförstatligades vid denna tidpunkt.lantmäteriet Det är att
lantmäteri-inteskulle haföreställa sig hur lösningen sett ut om

hade förstatligats.et
tillhade fråndistriktsorganisationenArbetsbalansen för 1928

besvärande.fördubblats och blivit synnerligen Den1945
övrigabrist personal och Nufrämsta orsaken resurser.var

nödvändigtså detlantmåteriet skulle förstatligasnär attvar
detbättre kundeorganisationbygga sättett gesomupp en

hade kräva.samhället den service Detsvenska rätt attsom man
möjliggjordelantmäteridistriktenstorlekgällde att somen

personalens kvalifikationersåpersonalsammansätming atten
distriktsenhetema hadetidigarebästautnyttjades Desätt.

arbetsfördel-rationellför skullevarit alltför små att man en
personalkategorierna.ning mellan de olika
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Med utgångspunkt från distrikt inte borde innehållaatt ett
mindre två befattningshavare varje kategori, ochän inteur
borde lantmätama kunde skaffa sig ingå-större än attvara en
ende kännedom fastighetsförhållandena inom distriktet ochom

bygdens näringsliv och andra faktorer betydelse för fas-om av
tighetsbildningens inriktning, stannade för indelningiman en
så långt möjligt likvärdiga och naturligt avgränsade distrikt.
Antalet distrikt minskades från till med210 148 personalbe-ett
hov beräknat till sammanlagt befattningshavare.960 Den nya
indelningen i lantmäteridisttikt fastställdes gälla från ochatt
med år 1948.

Utbildningsbehovet i det statliga lantmäteriet.stortvar nya
Övergången till organisation och lönesystemett nytten ny
krävde kompetenskrav och utbildning.översyn Lantmä-en av

fick sin utbildning Tekniska högskolan i Stockholm.tama
Den mätningstekniska personalen hade fått sin utbildning ge-

praktik hos lantrnätare. Kontorspersonalen hade vanligen,nom
förutom praktik, fått sin specialutbildning pri-genom genom

kvällskurser vid lantmäterikontor. Kursverksamheten förvata
den mätningstekniska personalen och kontorspersonalen måste
byggas ut.

Lantmäteristyrelsen vari förhållande till den totala personal-
styrkan i lantmäteriet påtagligt liten och personalknapp. För att

hand lantmäteriets hela taxeuppbörd och distriktsperso-ta om
nalens reseräkningar förstärktes styrelsens kassakontor och
ombildades till kamrerarkontor från och med den januari1
1948.

Överlantmätaren fick den januari1 delvis arbets-1948 nya
uppgifter. lantbruksnämndsorganisationenNär tillskapades
förutsattes det länslantmäterikontoren skulle önskvärdatt ge
service i arbetet med den rationaliseringen. tredjedelEnyttre av
överlantmätarens tid beräknades åtgå till denna service åt lant-
bruksnämnden.

Genom riksdagsbeslutet omorganisation lantmäterietom av
kom både kompetensen och tekniken förbättras inom lant-att
mäteriet. Samhället kunde bättre tillgodogöra sig detsättett
kunnande fanns inom lantmäteriet. Eftersom lantmäterietsom
hade rollen genomförandeorgan så det viktigt fåattsom var
till stånd omorganiserat lantmäteri kunde handett tasom om
genomförandefrågorna och samhället fullgod service.ge en

Slutligen kan konstateras den genomförda förändringenatt av
lantmäteriet stöddes lantrnäteristyrelsen och lantmäterietsav av
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tidigareönskemåldemångafick igenompersonal manavsom
framfört.hade

Åren 1948efter

Åren omorganiseradedetkännetecknadesefter 1948 attav
gälldeisvårigheter Dethel delhadelantmäteriet starten.en

börjaverksamhetutfördprivattidigare nästan attatt ennu
myndighetsverksamhet.helstatligfungera som en

personalramarnafyllasvårigheterhadeLantrnäteristyrelsen att
förberättelseriksdagsrevisorernaspersonal.kvalificerad Imed

arbetsbalansentidigareredandenfann deår 1948 yt-storaatt
tillkommitoktoberden 1948ökat ochhade 1terligare caupp
inne-omorganisationårsMed tanke 1948arbetsår.1000 att

frånökade insatserförväntningarsamhället hadebar att
såbyggnadssektomjordbruks- ochsida inomlantmäteriets

litebetecknaskundesituationenmåste säga att somman nog
förklaradeochsittkändeLantrnäteristyrelsenkritisk. attansvar

tillomställningenförutomarbetsbalansen,till denorsaken stora
fastig-föråldradedenfinna ifrämstorganisation, attvaren ny

hetsbildningslagstifmingen.
lantmäteri-handlades inomfrågorpekadeMan att ensom

ochmyndigheterflera andrainomprövadesförrättning även
länsstyrelserlänsarkitekter,överlantmätare,instanser, t.ex. av

förrättnings-konstaterakanoch ägodelningsrätter. Man att
beslutakundefalli de flestatidigarelantmätaren, ensamsom

byggnadstomt,utformningochlokalisering t.ex. en nyavom
synpunktermyndighetersberördaandrainhämtaskullenumera

tillståndsbeslut.avgörande Förrätt-sittkunde fattahaninnan
olikasamordnareochblevningslantmätaren myn-avmermer
föreslogLantrnäteristyrelsensynpunkter. LMSdigheters att--

förhandläggningeninföras ikunnalättnader borde utan men
rättssäkerheten.

ytterligaremed1950-taletunderihärdigtarbetadeLMS att
frånavgångmotverkapersonalstyrkanmedel för öka samtatt

besvärandedendärmedsyfteallt ilantrnäteriet att ar-ner-
riks-tankarstöd för dessaoftafickbetsbalansen. Man genom

vänteti-de långapåtaladedärutifrån landetdagsmotioner man
gjord.lantmäteriförrätmingför fådema att en

1956/57 framhöll LMSbudgetåretanslagsäskandena förI att
förbättravidtas föråtgärder måstekraftigasynnerligen att ar-

föreslog inrättan-distriktsorganisationen. Manbetskraftslägeti
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de fem lantmäteridistrikt, sju förfogandeorganisatio-av nya nya
ökad rekrytering ytterligare arbetskraft.samtner en av

hadeLMS begränsad framgångi sina äskanden, vilket bl.a.en
berodde bristen lantmätare inte gjorde det löntatt att
inrätta tjänster för lantmätare. fick försökaMan lösanya pro-
blemen omflyttningar personalen mellan de olikagenom av
organisationsenheterna.

Myndzgbetxxglrdförändring øgarziyatiønenav

fickLMS under 1950-talet inget stöd från politikerstörre och
regering, så fick själv till råda bot på de problemman attse

fanns. flertalEtt organisationsförändringar inom lantmäte-som
riet initierades och genomfördes lantmäteriets ledning underav
denna tid. Detta exempelär organisationsförändringar som
inte föregåtts någon parlamentarisk utredning eller någonav
ändring i politiken.

kanMan konstatera detta kan indikationatt attvara en or-
ganisationsfrågor ibland kan leva liv oberoende politikensett av
innehåll. Organisationsförändringar genomdrivs internt
grund samhället ställer krav eller myndighetenatt närav nya
själv rationaliseringsmöjligheter verksamheten.ser av

Lantmäteristyrelsens insatser kom i hög grad under 1950- och
1960-talen fokuseras rollen medverkande vidatt som ge-
nomförandet den jordbrukspolitiken. villeMan verkligenav nya
visa kunde lantbruksnämnderna denatt service deman ge som
förväntade från lantmäteriet. fannsDet bakom denna attityd en
farhåga lantmäteriet kunde genomförandefrågornaatt tilltappa
lantbruksnämnderna inte levde till jordbruksnä-om man upp
ringens förväntningar..

Ett område under de två aktuella decenniernaannat be-som
rörde lantmäteriet och samhällsplaneringen. Plane-mer mer var
ring blev högsta mode. Vi fick omfattande riksplaneringen

också efterföljdes översiktliga kommunala planer. Sats-som av
ningen nybyggnation bostäder krävde insatserävenav stora
från lantmäteriets sida. den situationenI krävdes det från lant-
mäteriets ledning organisationen flexibel och kundeatt var an-

till samhällets krav.passas
LMS ägde inomrätt län eller i visst eller vissa distriktatt ett

ställa lantmätare till överlantmätarens förfogande för handlägg-
ning förråttningar och uppdrag hanns med dist-av som av
riktspersonalen inom rimlig tid. Sådan lantinätare benämndes
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ingickförfogandeenheterPersonalenförfogandelantmätare.
organisato-självständighadedistriktsorganisationeni men en

risk ställning.
för-underhela enheterhade det inrättatsjuli 291959Den 1
skif-avsedda förfemdessa enheterfogandelantmätare. Av var

fastighetsregleringsverksamhet,åtta förtesverksamhet, annan
förväsentligenplaneringsuppgifter,förhuvudsakligentre en

därmedvägförrättningar ochfyra förgrundkarteuppdrag samt
för allmänavseddauppgifter- Endast åttasammanhängande var

verksamhet.
organisationsför-dessakan konstatera LMSMan att genom

servicesamhället denbra försöktändringar sättett somge
speciali-gick alltmerlantmäteriet.förväntades från Man mot en

förfogan-lantmäteriet och dessainomsering Verksamhetenav
duktiga lantmätareoftadelantmätare gärnasom gavyngrevar

uppmärksammades ochsvåra problem.sigi kast med Dettanya
uppskattning.förfogandeenhetema rönte stor

organisationsförändring tillkomsteninternEn avvarannan
detta kontor,centralkontor". Viddistriktsorganisationens som

medlantmäteridistriktenStockholm, bistodbeläget i manvar
Centrali-karteringsarbeten.ochkvalificerade beräknings-mera
och be-rationelluppgifter till specialistersådanasering varav

År arbetsstyrkan viduppgickräknades kostnader. 1959spara
befattningshavare.detta kontor till 25

länslantmäterikon-samordnaocksåi länen försökteUte man
frågaarbeten.distriktsorganisationens Enochtorens man ar-

kvalificeradlänslantmäterikontoren skullebetade med att gevar
åka tillså de .slapptill förrättningsmännen,arkivservice att
gamlaarkivforskning ioch bedrivalänslantmäterikontoret

lantmäteriakter.
exempelgodaorganisationsförändringarredovisadeOvan är

styrning från regeringföreta sigmyndighet kanvad utanen
uppgift i detfått övergripandeMyndigheten haroch riksdag. en

inom lagenssamhället. Sedan gäller detsvenska att ramar ge-
kostnadseffektivt möj-så snabbt ochnomföra uppdraget som

självklarhet,dettasamhälle betecknasligt. dagensI som renen
tvekan myndigheter1950-talet fanns detunder utan sommen

in-genomförde någragodkännanderegeringens störreutan
organisationsförändringar.terna
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1961 års omorganisation

blevDet alltmer klart under 1950-talet den lantmäteriorgani-att
sation skapades inte till alla1948 delar kunde uppfylla desom
mål hade ställt för det statliga lantmäteriet.som man upp nya

gälldeDet särskilt de insatser förväntat från lantmäte-som man
riets sida inom jordpolitikens, planpolitikens och bostadspoliti-
kens områden.

visadeDet sig de lantmäteridistrikt bildades blev1948att som
för små och sårbara. kunde åtaMan sig uppgifter istörre
fråga jordbruksrationalisering, laga skiften, planeringsupp-om
drag, plangenomförande också skäletDetta tillmm. attvar

tillskapadeLMS de s.k. förfogandeenhetema.
Den juni29 tillkallades1956 därför sakkunniga års1956-

lantrnäterikommitté för utredning rörande organisationen av-
den verksamhet bedrevs lantrnäteriväseridet och kart-som av
verket. ökadeDen satsningen ekonomisk karta överen ny
riket, där lantmäteriet hade tillhandahålla uppgifternaatt om
fastighetsindelningen, hade nämligen dragit in lantmäteriet i
kartverkets verksamhet.

kanMan här det gäller samordning olikanärattse av myn-
digheters verksamhet så blir det nödvändighetnästan atten
frågan förs till statlig utredning där sakkunniga kan lyssna tillen

från de båda myndigheterna och därefter kom-representanter
med förslag hur viss delvis verksamhet börma gemensam

organiseras i framtiden.
Kommittén avlämnade betänkandet1959 "Lantmäteriväsen-

dets och kartverkets organisation". Det intressant isom var
tids perspektiv kommittén hade funnitattsenare attvar en

sammanslagning de båda verken endast skulle obetydligaav ge
organisatoriska fördelar. Fördelarna skulle uppstå bara cen-
tral administrativ nivå och inom den fotogrammetrisk- geode-
tiska verksamheten. Mot sammanslagning talade verkensen
olika målsättningar. Därför föreslog kommittén inte någon
sammanslagning.

det gälldeNär lantmäteriet så föreslog egentligen inteman
någon ändring organisationenstörre underströk viktenutanav

den påbörjade integreringen mellan länslantmäterikontorenav
och förråtmingsorganisationen. Däremot gräns-tog man upp
dragningen mellan tjänsteåligganden och icke obligatoriska ålig-
ganden. framhöllMan planuppdrag enskilda teknis-att samt
ka uppdrag såsom upprättande grundkartor, mätnings- ochav
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verk-för privatlämpadeutstakningsarbeten syntes varam.m.
försökteförslagmed dettaintressantasamhet. Det att manvar

ärendenavslutadebalanslantmäteriets attfå genomavner
sektorn.privatatill denarbetsuppgifteröverlåta vissa

medantillminskas 110,föreslogslantmäteridistriktAntalet
skulle högst 35ställetavvecklas.borde Iförfogandeenheterna

arbetsuppgifter.särskildaförspecialenheter inrättass.k.
välvilligtiförslagLantmäterikommitténs emotsettstorttogs

denfattade beslutRiksdagenremissinstanserna. or-nyaomav
januari 1961.gälla fr.o.m. 1förden maj 1960ganisationen 4 att

länslantmäterikonto-uppmaningocksåfannsbeslutetI atten
ochförstärkas,skullekraftigtarkivserviceför attresurserrens

fråndelegerasborderationaliseringssyfteiarbetsuppgifter -
tillmätningsteknikerfrånochmätningsteknikertilllantmätare

distriktsorganisatio-skullebiträdespersonal. Dessutomannan
förlantmäteristyrelsenmedinförlivascentralkontor attnens

mätningstekniskabenämndavdelningfriståendedär utgöra en
avdelningen.

lantmäterikom-årsi 1956politikernakanMan säga attnog
befintligamedlantmäterietsärskilda kravmitté ställde att

förslagenverksamheten. Genomrationalisera somresurser
lantmäterietsåt LMSuppdrogsså görariksdagensedan atttog

fannEftersomeffektiv.ochsmidigareorganisation manmera
omorganisation in-någonmedlämpligt störredet inteatt var

kartverket,ochlantmäterietsammanslagningnebärande gavav
önskvärdgenomförauppdragsjälv imyndigheten att om-man

sedan 1948LMSeftersomkundeorganisation. Detta göraman
tillfällenvid olikaredovisats,harinitiativ, vilket ovanegna

vissainomverksamhetenomorganisationgenomförthade av
områden.

omorganisa-årsVidiakttagelse. 1948intressantDetta är en
kraft-riksdagochregeringpolitikernahadetion ageratgenom

myndighetentillförtroendemedöverlåter attfullt. Här numan
nödvän-organisationsförändringar ärdegenomförasjälv som

diga.
lantmä-tillkontinuerligtför LMSskyldighetDenna attatt se

denockså iframkomorganisationrationellharteriet nyaen
gälla fr.o.m. 1oktoberde 1960lantmäteriinstruktionen 28 attav

/1960.596-598SFSjanuari 1961. nr
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§ infördesI 3 bl.a. dessa nyheter:

"I utövandet sin ämbetsbefattning har lantmäte-av
ristyrelsen bland annat

fortlöpande tillse lantmäteriverksamhetensatt att or-
ganisation rationell;är

för tjänstemän inom styrelsens förvaltningsområ-att
de utfärda sådana allmänna
eller för särskilt fall gällande föreskrifter, anvisningar
och råd erfordras för riktig och såvitt möjligtsom en

demenhetlig utövning åliggande göromål iav samt
övrigt för effektivt bedriven verksamhet"en

Lantmåteristyrelsen utgjordes generaldirektör och chefav en
såsom ledamöter fyra byråchefer. Byråchefema förestodsamt

sin byrå, nämligen adminirtratiøa @/m°n,Zandragøirlyrån, rtaafrly-var
rån 00/1utredøzárzgylyrårz.

Genom riksdagsbeslut lantmäteriinstruktion hadesamt en ny
lantmäteristyrelsen förutsättningar ochgettman nu att styra

leda lantrnäteriet operativt tidigare.sätt Jagänett mera ar-
betade själv vid administrativaLMS byrå i början och i mitten

1960-talet, och kan därför intyga det engageradav att var en
och kunnig ledning lantmäteriet försökte förverkliga deav som
mål angivits för lantmäteriet i samband med års1961som om-
organisation.

Lantmäteriet och kommunerna

finnsDet ingen fråga indirekt har påverkat lantmäterinog som
organisation så mycket relationen mellan lantmäterietets som

och städerna/ kommunerna. Under år har det100 funnitsnära
kamp mellan och de städerna/ kommunernastörrestatenen

ska och sköta lantmäteriverksamheten istyraom stä-Vem som
derna. Huvudmannaskapsfrågan den under de 30senastesom-
åren har kallats har Varit under ständig utredning och diskus--
sion. Nu hösten beslutade1995 riksdagen lagsenast om en om
kommunal lantmäterimyndighet troligen kommer fåattsom
mycket organisatoriska konsekvenser för lantmäterietstora
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Bakgrund

lantmäteriverksamheten ibrukat benämnaHistoriskt har man
verksamhetmätningsväsende."Städemas Dennastäderna som
i städerna.byggnadsverksamhetenmedlieradmycket näravar

mätningsväsen-stadsbyggnadsstadga ställdesårsGenom 1874
Mätningsverksamhetentillsyn.byggnadsnämndensde under

anställd bygg-stadsingenjörsköttes i regel som var avav en
för mätningsmanna-särskild kompetensNågonnadsnämnden.

friabyggnadsstadgan.i Defanns inte inskrivenbefattningen
i fastighets-medförde bristerlantmäteriför städernasformerna

medsambanduppmärksammades iredovisningen, vilka att
Övrigt.i riket ibyggde jordregistretlantmäteriet upp

års lagtillkomutredningsarbete 1917långvarigtEfter ett om
fas-tillhörande bestämmelsermedfastighetsbildning i stad om

komlagendenstad.tighetsregister för Genom även attatt nya
städernasutsträcktesmunicipalsamhällenochgälla köpingar

förordnades ilandet.till områden Därspeciella lantmäteri
förrätt-tilldistriktslantmätaren,oftastregel lantmätare,en

blev däravstyckning.ochtomtmätzning Hanningsman för un-
byggnadsnämnden.derställd

lantmäteri-uppdelningblevdetkanMan säga att en avnu
stadsberoendestadochverksamheten i Sverige stat en

rådhade bådestäderekonomi.storlek och Storaeller köpings
mindremedanstadsingenjör,hatill och intresse att en egenav

för skötalantmäterietanlitadeoch köpingar mät-städer att
istadsingenjörjobbetOftastningsmannajobbet. störresomvar

byggnads-förbisysslaheltidsjobbintestäder t.ex.utanett en
staden.chefen i

mätningwäyendestädernas7711917237:över

vilkenenligtpropositionframladesårs riksdagVid 1920 en
lant-mätningsväsende skullestädernastillsynen utövasöver av

komförslagetreaktionerEfter kraftigamäteristyrelsen. mot
lantrnäteristyrel-innebarmening,tillriksdagen attsomannan

ringa.blev myckettillsynsrollsens
Frå-häftigt.tillsynsfrågandebatterades1920-taletUnder hela

fastighetsre-ochmätnings-städernastillsynenhurvar avgan
organisationsförslag fö-Fleraskulle organiseras.gisterväsende

nämligen:rekom,
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inordning under byggnadsstyrelsen-
inordning under lantmäteristyrelsen-
inordning under avdelning inom justitiedepartementet-
inordning under avdelning inom kammarkollegiet-
inrättande särskild myndighetav-

presenterades1934 förslag inrätta särskilt ämbetsverkett att ett
för ändamålet, rikets jorddelningsverk, skulle bildassom genom

sammanslagning lantrnäteristyrelsen och fastighetsregis-en av
terkommissionen. Flertalet rikets byggnadsnämnderav av-
styrkte dock förslaget. föredrogMan i stället byggnadsstyrelsen

tillsynsmyndighet.som
Byggnadsstyrelsen hade tidigare starkt hävdat fastighets-att

bildning och mätningsväsende intimt hörde medsamman
stadsplaneväsendet, och därför borde höra till centralasamma
myndighet. framhöll byggnadsstyrelsenNu dock förhållan-att
dena hade ändrats den byggnadslagstjftningen ochgenom nya
den beslutade utvidgade länsarkitektorganisationen. fram-Man
höll tiden inne äntligen avfärda talet fastig-att attnu var om
hetsbildnings- och mämingsväsendets oupplösliga samband
med stadsplaneväsendet.

Detta mycket intressant ställningstagande,är eftersomett
detta samband också har varit lite grunden för den kommu-av
nala huvudmannaskapsfrågan under de 30synen senaste
åren.

År 1936 avgjordes sedan den och långa striden. Istora en
proposition den föreslogs6 Överinseendet över stä-attmars
dernas och de stadsliknande samhällenas mämings-, jorddel-
nings- och fastighetsregisterväsende skulle förläggas till lant-
mäteristyrelsen, medan Överinseendet stadsplaneväsendetöver
bibehölls under byggnadsstyrelsen.

fick ocksåDetta till följd byråindelningen vid föränd-LMSatt
rades. Antalet byråer utökades till fyra lantmäteriby-attgenom
rån landsbyrå och stadsbyrä.ersattes av en en

riksdagsdebattenI framhöll jordbruksministern dennaatt or-
ganisationsfråga hade varit synnerligen svår. Under mansål-en
der hade frågan och debatterats kommit tillutretts utan att man
något beslut. Hela gånger hade frågan underställts riksda-sex

prövning, och gångvarje hade riksdagen avslagit förslagetgens
till omorganisation. Motståndarna framhöll denna gångäven
energiskt sambandet mellan stadsplanerande och fastighetsbild-
ning. menadeMan fastighetsbildningen i stad tjänade heltatt
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bedömasdärför mästeochlandetändamålandra än syn-ur
främmande.stodivilka lantrnätarepunkter för stort setten

propositionen. Den 1bifall tillsedanbeslut blevRiksdagens
föreskriftermed vissakungörelsen mät-träddejuli 1936 om

istäderi riketsfastighetsregisterväsendetochningsväsendet
uppdraghade sedan istadsbyrånybildadekraft. LMS att ge

rådgivning.ochstäder servicerikets

Jz/emka kommunernadeMätningwärendet z

svenskademämingsväsendet ikommunalaför detGrunden
fastighets-lagframförts årstidigare 1917städerna omvar som

tjänstdet i kommunensOftastbildning i stad envar
FBLS,enligtförfattningarutfördeanställd mätningsman som

också istädernasvenskai deskulle tillämpasinte bara utansom
stadsmässigmedområdensamhällen ochvissaköpingar och

svaradestädernaochmedelstorabebyggelse. deI större
det kommu-stadsingenjör förunderstadsingenjörskontor en

Stadsingenjörenfastighetsregisterväsendet.ochnala mätnings-
enligt FBLS. Iregisterförareochmämingsmanregelmässigtvar

ellerlantmäterietdettillämpasskulledär FBLSÖvriga orter var
förrätmingsverk-behövligsvarade förkonsulterprivata som

samhet.
hadekungörelseenligt årsLantmäteristyrelsen, 1936som

fastighetsregistervä-mätningsväsendet ochöverinseende över
huvudsakligenuppgiftdennafullgjordestäder,sendet i rikets

rädgivningsverksamhet.ochservice-genom
stadensdet vanligt1950-talenoch mät-Under 1940- attvar

med bygg-sammanfördesfastighetsregisterväsendenings- och
förvalt-kommunaltekniskttill kombineratnadsväsendet ett
vattenbyg-och-i regelcivilingenjörunderningsorgan väg-en

lantrnäteristy-anfördeflertal tillfällenchef. Vid ettgare som-
stadimämingsmanviktensynpunkterrelsen att enenav

staden/ kom-inomobunden ställningsjälvständig ochhade en
myndighetsutöv-förrätmingsverksamheteftersom varmunen

uppträdde sakägare.iblandning och kommunen som
det s.k.under 1960-taletkombyggnadsexplosionenNär -

planerade byggastartade, dvs.miljonprogrammet attman
hög gradkom detta iunder tio år såärlägenheter100.000 per -

Lantmäterietorganisation.lantmäteriet och desspåverkaatt
ökade kra-tillmötesgå debättreförbegärde Ökade attresurser

frän samhället.ven
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När politikerna ville under tio årsatsanu stora attresurser
bort bostadsbristen i samhället det naturligtvis utomor-var

dentligt nödvändigt alla agerande hade erforderliga iatt resurser
denna omdanande Lantmäteriets medverkan bestod iprocess.
första hand framställa grund- och primärkartor,att upprättaav
nybyggnadskartor och verkställa fastighetsbildningsförrättning-

Om detta inte fungerade så kunde hela byggnadsprocessenar.
försenas. Om den byggande inte fick lagfart tillräckligtt.ex.
snabbt den inköpts, kunde det till följd bo-tomt som att
stadslånen inte kunde erhållas enligt den upprättade tidsplanen.
Trots insatser från lantmäteriets personal kunde detstora upp-
stå långa väntetider lantmäteriets service.Därför ansåg sig
lantmäteriets ledning inte kunna klara problemet interngenom
omorganisation, statsmakterna måste ställa ytterligareutan re-

till lantmäteriets förfogande.surser
Regering och riksdag dock inte lantmäteriet behövligagav re-

Detta medförde många kommuner byggdeattsurser. upp egna
för klara servicen inom lantmäterisektorn. Manattresurser

anställde oftast lantmätare hade arbetat år inom lant-5-6som
mäteriet med uppgift bygga stadsingenjörskontoratt ettupp
inom kommunen. åderlåtningDenna välutbildade och duk-av
tiga lantmätare gjorde lantmäteriet sårbart. Vidare börja-ytterst
de konsulterande ingenjörsföretag, anställt lantmätare medsom
mätningsmannakompetens, låta dessa också tjänstta som
kommunens tjänst anställd mätningsman". kanMan säga att
konsultföretaget i realiteten blev förrättningsorgan enligt FBLS.

Denna resursuppbyggnad inom den kommunala sektorn får
nödvändighet, då inte lantmäteriet kunde skaffases som en

erforderliga eller omorganisera sin verksamhet såresurser att
klarade vissa kommuners krav snabb och godman av ser-

vice. Lantmäteristyrelsen och dess stadsbyrå hade också små
för leda uppbyggnad lantrnäteriverksamhetenattresurser en av

i de delar Sverige där den byggnadsverksamhetenstörstaav
ägde Lantmäteriet satsade tidigare kraftnämntsrum. storsom

leva till de krav den sektorn ställde.att upp som agrara
Lantbruksnämndemas behov service ökade hela tiden, ochav
det fanns i lantmäteristyrelsens ledning farhåga lant-nog atten
bruksnämndema själva skulle hand genomförandefrå-ta om

inte lantmäteriet klarade servicen inom jord- ochgorna om av
skogsbrukssektom. betecknadesDetta hotett stort motsom
det verksamhetsområde historiskt hade varitsettsom en av
lantmäteriets kärnverksamheter. Denna prioritering medförde
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föränd-kommånga kommunerlantmäteriets roll idock attatt
och arbetsupp-både förtroendetappade helt enkeltManras.

byggahade blivitgifter i de kommuner tvungna att uppsom
satsadelantmäteriområdet.eller utöka verksamheter inom Man

tätortsutvecklingen.och tappadelandsbygden
Åter kommunindelningsre-tvåkommunfrågorna.till De stora

utvecklingenocksåoch drevformerna 1952 1962 mot att
verksamhetsområ-mätningsväsendetskommunalaförstora det

1900-talet införstod vid mittenden. Kommunerna enav
hadesmå kommunersvårbemästrade frågor. Mångamängd ett

skatteunderlag förobetydligtinvånarantal och förför ringa ett
tidenssvaradeförvaltningbärakunna motatt somupp en egen

antaletminskadekommunreformfordringar. Vid års1952
från tillSverige därför 1037.kommuner i 2498

förslagtillräckligt. komdock inteblev 1962Detta ett nytt som
ytterligare.skulle minskas Sam-antalet kommunerinnebar att

1970-taletgradvis så i mittenskeddemanslagningar att av
landskommunsammanläggninghade kommuner.277 En av en

ökningbetecknades i praxisstad eller köpingmed en avsomen
kom därförinkorporering.köpingen Storastaden eller ytor

stadssamhälle ilandsbygd till stad elleröverförda frånbliatt
Med tankebildades.kommunernaoch med deatt storanya

stad ochfastighetsbildning iskilda lagar förhadeatt
kon-organisatoriskaoch blandlandsbygd fick detta annatstora

fastig-det gälldeskillnad i lagtillämpningsekvenser. Denna när
varför utredningolämplig,hetsbildning ansåg de flesta envar

fastighets-total revisionverkställatillsattes för1954 att en av
benämningen "1954Utredningenbildningslagstiftningen. antog

fastighetsbildningskommitté".års
splittradeskommunindelningsändringamasamband medI or-

kun-delar kommunså skildaganisationsbilden sätt att av en
ochfastighetsbildningunder olika lagar förde hörakomma att

ytterligare kom-Därvid framträddeolika förrättningsorgan. en
hademätningsman inte alltidplikation det kommunensi att

ochförrättningar för jordbruks-bemyndigande handläggaatt
lantmäteristyrelsen inteförekomskogsbruksändamål. Vidare att

erfarenhetkunskaper ochha tillräckligaansåg mätningsmannen
jorddelningsla-skiften enligthandlägga ägoutbyten och lagaatt

kan-ofta negativt lantmätarna,uppfattadesDetta somavgen.
lantmäterietår inomhade under fleraske tidigare tjänstgjort

ifrågasatt.sin kompetensutan att
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organisatoriska förbistringenDen beträffande lantmäteriorga-
framträdde i dussintal olika kombinationer statligaettnen av

och kommunala lantmäteriorgan. Helt klart denatt ytterstavar
orsaken till denna situation de olika regelsystemen för fas-var
tighetsbildning och fastighetsregistrering för städer och sam-
hällen och för landsbygdsområden.

Beträfffande det kommunala mätningsväsendet under 1950-
och 1960-talen så skapades grund kommunsammanslag-av
ningarna förutsättningar för de kommunernastörre storanya

bygga lantmäteriorgan. Lantmäteriet hade tidigareatt upp egna
alltid varit lite "allround-konsult de små kommunernaav
och både uppskattning och tillit i sinrönt serviceroll. När
fick kommuner låg det till hands destörre kom-nära att nya
munalpolitikema ville ha lantmäterifrågoma inom sitt fög-även
deri. dessutomNär lantmåterieti situation brist bådeen av
personella och ekonomiska prioriterade servicen inomresurser
jord- och skogsbrukssektorn det naturligt derätt att storavar
kommunerna och gled ifrån lantmäteriet. Såsommer mer ovan
har beskrivits kännetecknades denna period inom lantmäteriet

ständiga små organisatoriska förändringar innebarav attsom
lantmäteriet fick släppa ifrån sig verksamhetsområden till de

och kommunerna. kanMan organisations-större säga attnya
förändringarna orsakades andra förändringar i det svenskaav
samhället det blev anpassning lantmäteriverksamhetenen av-
till situation.en ny

Utredning organisationom en ny

inte bara inomDet det lantmåteriområdet detvar rena som
skedde förändringar inom områden hade vissävenutan som
anknytning till lantmäteriet. Från slutet 1950-talet och in påav
1960-talet pågick omfattande utredningsarbete länssty-ett om
relseorganisationen och hela den regionala samhällsförvaltning-

Utredningen berörde lantmäteriets ställningi länsför-ävenen.
valtningen. kom alltmer framMan till tiden inne föratt var en
allmän rikets lantrnäteriväsen.översyn av

Regeringen beslöt den januari tillkalla3 1966 sju sakkunni-att
under ledning landshövding Hjalmar Nilsson, Härnösand,ga av

med uppgift utreda fastighetsbildnings- och mätningsväsen-att
dets framtida organisation i Sverige. startade periodNu en av
intensivt utredningsarbete, från de berördastort engagemang
både inom och kommun, efterföljande parlamentsbe-stat samt
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betecknaskanriksdagsbeslut,ochhandling en avsomsom nog
historia.lantmäterietsiperiodernaviktigastede

organisationenerinradesutredningenfördirektivenI attom
ochsplittradstarktlantmateriområdet ut-inom att enomvar

för-ochlagstiftningi frågastadland ochmellanjämning om
fastighets-hela riketförgång. Envaltning gemensamvar

fastighetsregist-förenhetligtochFBLbildningslag systemett
kommunindelningenReformenfram.höllrering att tas av

samhällsutveck-kundeSamtidigtförutsättningar.skapade nya
hänseen-skildaikompetensökade kravställalingen väntas

organisatio-samverkan inombordevilketden, mötas genom
nen.

kommunalaliksomstatligaarbetsenhetemadåvarandeDe --
skulleutrustningtekniskochpersonalförsmåofta för attvar

efterdärförbordeKommittén strävaeffektivt.utnyttjaskunna
helhet,siniVerksamhetensamordningorganisatorisk aven

skil-föromställningoch mötarörlighettillmöjlighetermed att
Överväganden ellerstatligtlandet.delari olikada behov omav

mellan dessauppdelningellerhuvudmannaskapkommunalt en
hela lant-omfattadeUtredningsuppdragetdärvidmåste göras.

fastighetsbildning,bådesålundaberördemäterisektom. Det
friståendeprincipiellthärifrånoch denfastighetsregistrering

verksamheten.mätningstekniska
oktober 1969iutredningsgruppenkundeårdrygt 3,5Efter

regeringen.tilllantmäteribetänkande "Nyttsittöverlämna
heltdenblevorganisationenlokaladenförHuvudmannaskapet

sigVisaskulleutredningen. Detinomfrågandominerande att
principielladefrågakommittén iinommotsättningama om

medöverbryggaellerförenagickintebedömningarna enatt
kommitténinomomröstningenslutligaVid denkompromiss.
ordföranden,inklusiveledamöterfyramajoriteten,förordadeså
ledamöter,minoriteten,medanalternativet,helstatligadet tre

organiseraskulle fåkommun råttförordadebl.a. att egenatt en
fö-majoritetenUtredningenfastighetsbildningsmyndighet.

ochfastighetsbildningförorganisationstatligdärförreslog en
fastighetsbildningenfråndenoch sågfastighetsregistrering,

uppgiftkommunalmätningsverksamhetenfristående som en
service inomlantmäterietstatligaför detskyldighetmed att ge

önskade.så Kom-kommunerområde åt desistnämnda som
inslagtekniskamedmedverkamöjlighetskulle attgesmunerna

ledningförrättningar. Föriarbeteförberedandeoch avannat
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arbetet inom länen skulle länsorgan inrättas. Hit skulle ocksåett
fastighetsregistreringen förläggas.

Minoritetens förslag reservationen byggde principen att
har för fastighetsbildningen lokal nivå.staten Enansvaret

kommun skulle emellertid ha själv eller i förening medrätt att,
kommun, organisera fastighetsbildningsmyndighet.annan egen

Även fastighetsregistreringen skulle kommun kundeen som
visa särskilda skäl härför ha möjlighet hand Statenatt ta om.
skulle då för uppgifterna inom de kommuner sakna-svara som
de organisation.egen

Vidare hävdade de deras förslag till lösning Väl skulle till-att
godose de krav opartiskhet, kompetens och erfarenhet som
kunde ställas. Utredningen föreslog också lantmäteristyrel-att

skulle få styrelse med lekmannainslag, riketskullesen atten
indelas i lantmäteriregioner,88 regionkontoren skulleatt
kompletteras med lokalkontor, specialenheter för verksam-att
het med jord- och skogsbrukets rationalisering hittillssom
skulle inrättas knutna till länslantmäterikontorennära och att
genomförandet avsågs ske samtidigt med ikraftträdandet denav

fastighetsbildningslagen den januari1 1972.nya
propositionenI den oktober30 föreslogs riktlinjer1970 för

omorganisationen. Förslaget i princippropositionen utgick från
vissa grundläggande teser:

Fastighetsbildningslagen skulle ställa ökade krav samverkan
med andra myndigheter,

hög kompetens hos förrätmingslantmätaren,
på opartisk ställning för fastighetsbildningsmyndighetenen
och på förutsättningar för enhetlig lagtillämpning hos denna.en
Lantmåteristyrelsen skulle ledas lekmannastyrelse.av en

tilltronFör till myndighetens opartiskhet inte skulle rubbasatt
krävdes förrättningslantmätaren anställd i allmän tjänstatt var
och myndigheten organisatoriskt fristående.att var

På grund kommunernas motstånd förstatligandestoraav mot
deras fastighetsbildningsväsende så kom i propositionenav

efter uppvaktning ansvarigt statsråd och överläggningarav ett
kompromissförslag delvis innebar tillmötesgåendeettsom av
de berörda kommunernas krav.

dennaMot bakgrund tecknades statlig "grundorganisation"en
med territoriellt avgränsade enheter, distriktsenheter, och som
skulle täcka hela landet. Denna organisation skulle kompletteras
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Sådanauppgifter.funktionellt avgränsademed enheter med
för verksamhetkunde inrättas såväl"specialenheter" som

rationaliseringskogsbruketsmed jord- ochhängde samman
bebyggelseutvecklingför insatser föroch liknande m.m.som

inom tätorterna.
i proposi-tonades därförhuvudmannaskapetFrågan nerom

förspecialenhetinrättadet lämpligttionen. Om tät-att envar
önskadeoch kommuneninom kommunortsförrätmingar en

avvi-emellertid medges.skulle detta Däremothuvudmanvara
tillsammansflera kommunersades framförda tankenden att

modellenkommunalauppgiften. denförskulle kunna Isvara
kommunalai denskulle inordnasdå enhetenförutsattes att

kundeopartiskheten intesådantförvaltningen sätt attett
underordnasexempelvis intekunde sålundai fråga. Densättas

fastighetsförvaltandekommunstyrelsen eller annat organ.
principproposition såpropositionEftersom denna var en

ytterli-inrättasspecialenheter skulledessaskulle frågan om var
samråduppdrag ifick därför iLänsstyrelsernautredas. attgare

detaljför-lantmäteristyrelsenkommunerna ochmed göra upp
lantmäteriorgan.slag till lokala

denpropositioneninnehölllänsorganisadonen överras-För
länslantmäterikontoretochöverlantmätarenkande nyheten att

länsar-fastighetsregistreringeninklusive sätt somsamma-
medinförlivasskullelänsarkitektkontoretkitekten och sam--

länsstyrel-omorganiseradehällsplaneringsavdelningen i den nya
dockskullelokala organisationlantmäterietsLedningensen. av
led-överlantmätarensunderfriståendeankomma ett organ

nlng.
decemberprincipbeslut den 1970Riksdagen följde i 10 pro-

positionens förslag.

omorganisation1971-72Genomförandet årsav

utredningsar-fortsattaprincipbeslut blev detriksdagensTrots
Sverige fannsmycket snabbt.skulle bedrivas Ibetet svårt. Det

fastighetsbildningsorgani-hadekommuner100över egensom
specialenhetmotsvarandeoch de yrkade allasation, att en

oftast med hela kommunenhuvudmannaskap,under eget som
fått i uppdraghadeverksamhetsområde. Länsstyrelserna som

totalt i landetfram till detutredningsarbetet komleda attatt
Orsaken till40-tal specialenheter.tillskapasborde attett man

önskemålförhållande till kommunernasantalet iprutade var,
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såtillmötesgått de hundra kommunernaskulle haatt om man
iorganisationlantmäteriet ha fåttskulle det statliga somen

och inteomfatta osammanhängandeskulle resterstort som
utredningsarbetetUnderhade bildat funktionsdugliga enheter.

läger kontra-präglad i vilketmycket frän ochblev debatten av
hentema hörde hemma.

kungörelsefebruariKungl. utfärdade den 1971Majzt 26 en
fastighetsbildningspecialenheter förlantmäteridistrikt ochom

i lant-januari indelasskulle fr.o.m. den 87Riket 19721m m.
förspecialenheter, 29mäteridistrikt. Därtill korn 71 ären-varav

och förskogsbruksrationaliseringrörande jord- och 42den
tätbebyg-rörande utvecklingenfastighetsbildningsuppgifter av

huvudmannaskap.dvs enheter under kommunalt 14gelse av-
resterande kom-medanomfattade hela kommunen, 28dessa

fastighets-kommunalbåde statlig ochkom att en enmuner
bildningsmyndighet.

verk-ha handdå den kommunala enhetenOftast skulle om
fall tidi-i de flestahuvudtätort, dvs.samheten i kommunens en

stadsingenjörskontor medanhaftstad hade reste-ettgare som ,
statligaunder det lantmäte-skulle liggarande del kommunenav

verksamhetenuppdelningridistriktet Dennaorten. varav
avseendeförfattningartillräcklig. förekomdock inte detOm

kommunalainom denskogsbrukets rationaliseringjord- och
förrättningar utförasdessaspecialenhetens område så skulle av

jord- ochi länet för juststatliga specialenhet inrättatsden som
skogsbrukets rationalisering.

fastighets-de kommunalasärskild lag utfärdades förEn nya
gälla fr.o.m.fastighetsregistermyndighetemabildnings- och att

kommen-också denden lagen berördesjanuari 1972. I1 ovan
specialen-lagen underströksterade frågan opartiskhet. I attom

i denhuvudmannaskap måste inordnasunder kommunaltheter
opartiskhetderaskommunala förvaltningen sådant sätt att

inte kunde isättas
riktlinjer föreslogs ibeaktande tidigare beslutadeMed pro-av

skulle organi-lantmäteristyrelsenposition den 5 1971 attmars
fastighetsbildningsbyrå,byrå,fem byråer: administrativseras

stabsenhetvärderingsbyrå, registerbyrå, teknisk byrå, jämte en
och utvecklingsenhet.en

och lånslantmäteri-inordnades överlantmätarenPå länsnivån
omorgani-länsstyrelsens planeringsavdelning.kontoret i Denna

länsstyrelsen trädderegionala ochsation lantmäteriets organav
organisatoriskamedfördei kraft den juli 1971.1 Detta stora
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märkligblevlänskontor. Detlantmäterietsförförändringar en
lantmäteriorgan,tvålänsplanetsåledesförändring. Vi fick

länsstyrel-tillhörandeochlantmäterienhetenbenämntdet ena
detchefmed överlantmätarenplaneringsavdelning somsens ,

serviceenhet""Förrätmingsorganisatzionensandra benämnt
"Överlanünätarmyndighet" med över-ändrad tillsedermera

ochledaarbetsuppgiftmedchef ochlantrnätaren att gesom
länet.inomorganisationlokalalantmäterietsservice åt

lantmäteri-förblevklyvningengenomfördasålundadenTrots
underenhetersammanhållnaorganisatorisktlänskontorets
placeringkundePersonalenledning.överlantmätarens oavsett

länsstyrelsen.eller inomlantmäterietarbetsuppgifter inomges
fördestotalt tjänstemäninnebar 334omorganisationDenna att

plane-länsstyrelsernastilllänskontorlantmäterietsfrånöver
ringsavdelningar.

lokalanämligen denomorganisera,återstodområdeEtt att
totaltdetredovisatsharlantmäteriorganisationen. Ovan att var

fastighetsbildningsverk-bedrevkommuner100 egensomca
skulle fåkommunerbeslut blev 42Riksdagenssamhet. att

Vadfastighetsbildningsmyndigheter.kommunalaetablera egna
deibedrevsförrättningsverksamhetmed denskulle hända som

innebarRiksdagsbeslutetkommunernaresterande 58 sta-att
fastighetsbild-förskullelantmäteriet,dvs. överta ansvaretten,

såochsnabbakrävde rätti kommuner. Dettaningen dessa
mätningsverksam-hurFrågornautredningar.omfattande var

inrättalämpligtdetorganiseras,skulleheten attt.ex. om var
hos dedistriktsorganisationlantmäterietslokalkontor för

fastighetsbildningsmyndighetmed sinblivitkommuner som av
utred-specialenhet. Dessamotsvarandeoch inte någonfått

respektiveiöverlantmätarnagjordes för detningar mesta av
mätnings-kommunalamån devadofta iHuvudfråganlän. var

förrätt-förberedaocharbetentekniskautföraskulleorganen
fastighetsbildningsmyndigheterna.statligadeningar

Överlantmätarna denbemyndigadestidspress.råddeDet stor
ochlantmäterietavtal mellanträffadecember 197114 att

fastighetsbild-ochverksamhetmätningstekniskkommun om
anled-personalfrågor imedförfaraskullehurning samt man

deneftersombråttomomorganisationen. Detning varav
skulleSverigeilantmäteriområdetorganisationen inomnya

/årsskiftet 1971 72.och medfrånfungeragälla ochbörja
hadeomorganisationensamband meditillsättningsfrågorFör

lantmäte-tzillsättningsnämnden förnämnd,särskildinrättats en
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riet, i vilken ingick för statliga och kommunalarepresentanter
Vidare ledigförklarades alla tjänster i den lantmäteri-organ. nya

Överföringenorganisationen. fastighetsbildningsverksamhet,av
och i del fall mätningsverksamhet, från kommunal till statligen
huvudman i kommuner fr.o.m. den januari1 läng-1972som

hade fastighetsbildningsmyndighet medfördere egen att ett
antal befattningshavare inom kommunala förvaltningsorgan
måste överföras från kommunal till statlig tjänst. Tillsättningen
gjordes i omgångar och pågick på år 1972.

deEn genomgripande och påfrestandemest ävenav omor-
ganisationer lantmäteriet genomförd. kanManav var nu nu
efteråt konstatera mycket positivt med den genomfördaatt var
omorganisationen. En viktig faktor de lagänd-annan storavar
ringar inom fastighetsområdet och fastighetsbildningsområdet

också genomfördes den 1 januari 1972. ålderDe skildasom av
regelsystemen för land och stad hade ersatts av en gemensam
fastighetsbildningslag möjligheter ochstörre åtsom gav ansvar
förrättningsmännen.

Genom omfattande kursverksamhet och Väl utarbetadeen
anvisningar kunde tjänstemännen inom både statliga ochnu
kommunala fastighetsbildningsmyndigheter börja arbeta ett

enhetligt och kreativt för lösa samhälletssätt kravmera att
rationellt plangenomförande.

Omorganisationer alltid jobbiga förär personalen. Speciellt är
de jobbiga viss personal dessutom blir tvingade bytaom att
huvudman, övergå frånatt arbeta i kommunt.ex. tillatt atten
börja arbeta i statlig myndighet. Vad hände vid 1971/72en som
års omorganisationer Överflyttadbekräftelse detta.var en
personal hade ofta svårt smälta in i den miljön. Sammaatt nya
konstaterande kunde efter de mångagöras förändringar som
gjordes under 1960-talet, då kommunerna vissövertog perso-
nal från lantmäteriet i samband med deorganisationsföränd-
ringar följde kommunsammanslagningarna. Personalensom

måste byta till huvudman får ofta den känslansom deannan att
inte tillräckligtär duktiga för arbetsgivaren ska sigatt anstränga

för behålla dem kvar.
kanMan initiativetsäga till denna omorganisa-attnog stora

tion kom från politikerhåll, och därmed från regering och riks-
dag.

Politikerna kunde konstatera följande: måste ratio-man en
nellare lagstiftning fastighetsbildningsområdet, lantmäteri-
verksamheten borde integreras bättre med planeringsverksam-
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sida till kommu-frånservicenlän, ochinomheten statensett
väl.fungerade inte såfastighetsbildningsområdetinomnerna

organisatio-uppbyggnaddessutom kommunernasOm egnaav
svårtmycketdetså skulleskulle fortsätta attstaten gener

hadeintesmå kommunerresterandeservice tillbehövlig som
politi-sakorganisation. Enråd byggaatt annan somegenupp

nödvändigtdetkunde konstateratydligtkerna attatt varvar
kunde handläggaförrätmingsmänopartiskaochkunniga som
plangenomföran-kompliceradei denförråtmingarallt svårare

deprocessen.
omorganisa-dennafaktor tillbidragandeEn storaattannan

hadehela tidenstridockså dengenomfördestion somvar nog
lant-föroch kommunernapågått mellan ansvaretstaten om

egentligen inte någonsamhället.mäteriverksamheten i Det var
pågåttredovisattidigarehade, jagstrid, den ovan,utan somny

politiker har1920-talet.början Utöveralltsedanhela tiden av
olikavarit lantmätarestrid oftai dennaaktörerna grun-som

intressen.huvudmansför sinder kämpat
majoritetenlantmäteri" troddebetänkandet NyttI utre-av

föreslogproblemet,då delösningfunnitdarna de attatt en
fastighetsbildningsförrätt-förfarandet ijuridiskasjälva det en

medanlantmäteriet,statligadethandläggasning skulle av
för detönskade skullede så mät-kommunerna ta ansvarom

kommu-gick inteförrättningen.i Detningstekniska inslaget
kompromisslösningfick denmed ochnalpolitikerna som

omorganisationendockmedförderedovisat Dettajag attovan.
gamla striden harden1971/72 problem,löste allainte utan

omorganisa-står införmed följdfortsatt 1996att nyennu
gångenden härkommertion. Pendeln svängaattmeranog

promemoria.slutet dennadärom ikommunhållet. Mera

ochLantmäterietOmorganisationen av

Kartverket

Bakgrund

betänkandeinnehållet i detredovisatsi denna harTidigare PM
benämntavlämnade årlantmäterikommitté 1959års1956som

be-organisation".och kartverkets Där"Lantmäteriväsendets
bådasammanslagning defråganhandlade bl.a. ver-avomman

verkensammanslagningfram tillkom dockken. Man att aven
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skulle endast obetydliga organisatoriska fördelar, varförge
kommittén beslöt inte föreslå någon sammanslagning. Iatt
början 1970-talet kom dock den gamla frågan åter bliattav
aktuell.

Under delen 1960-talet kom den statliga kartpoliti-senare av
ken bli föremål för analyser i antal utredningar. 1965att ett
tillsattes USAF "Utredningen affärsmässigt be-statensom-
drivna fotogrammetriska verksamhet" med uppgift under-att.-
söka förutsättningarna för samordning verksamheten. Etten av
mål skulle därvid koncentrera ifrågavarande verksamhetattvara
hos rikets allmännaRAK kartverk och SRA Svenska Re-- - -
produkdons-AB till ett organ.-

tillsattes kartprisutredningen1967 för prissättning-överatt se
allmänna kartor och därmed sammanhängande frågor.en

Utredningen avlämnade delbetänkande hösten och1967ett
slutbetänkande i oktober 1970.

framlade1968 långtidsplanRAK behandladesen som av
statsmakterna. Efter remiss till många kartanvändare utarbeta-
des sedan Perspektivplan med förslag1970 hur den långsik-
tiga planeringen den allmänna kartläggningen borde utfor-av
mas.

CFD Centralnämnden för fastighetsdata hade fått i upp-- -
gift såsom led i arbetet med utveckla det fastig-att ett att nya
hetsregistret belysa hur den framtida registerkartanäven borde
utformas och framställas.

Samtliga dessa utredningar remissbehandlades och storen
mängd myndigheter, organisationer och privata företag fick
möjlighet sin mening förslagen i utredningarna.sägaatt om
Remissutfallen blev i många avseenden mycket blandade, varför

inte kunde fram någon enhetlig och samlande frånman syn
remissinstanserna hur långsiktig statlig kartpolitik bordeen
utformas.

syfte främjaI effektiviteten inom lantmäteriet blev lant-att
mäteriet programbudgetmyndighet innebar1967. Detta att
verksamheten indelades i skulle uttryck förprogram som ge
vilka uppgifter mål lantmäteriet har. prestationerDe tjänster
lantmäteriet tillhandahåller skulle preciseras och redovisas.
Kosmadsredovisning infördes.

civildepartementetInom började år bereda allt1972 attman
det material framkommit i de fyra utredningarna ochsom re-
missutfallen. Beredningens huvudsyfte behandla frågorattvar

den statliga kartverksamhetens inriktning sikt och for-om
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samord-bättreMöjligheternaverksamhet.för denna attmerna
kartproduktio-statligamed densambanduppgifter iskildana

skullesärskiltfrågadärvid Enskulle övervägas. mansomnen
samordningmöjligheterna närmareuppmärksamma enomvar

verksamhet.lantmäterietsochkartverketsav
kart-"Statligpromemoriansedanpresenteradesmaj 1972I
denIcivildepartementetinomutarbetatsverksamhet" som .

kartpolitiken.statligaför denutgångspunktervissaredovisades
grundläggan-för denprimäradetkonstaterarMan ansvaretatt

kommu-ochmellandelatlandetikartläggningende är staten
mindreochskalområdena 1:10.000förStaten svararnerna.

skalorikartläggningen änför störrekommunernaskalor,
planering-översiktligadenbl.a.förhar1:10.000. Kommunerna

medankartläggningen,allmännadeni statenintressenstoraen
fastig-för bl.a.kartläggningenstorskaligai denintressenhar

fastighetsregistreringsverksamhet.ochhetsbildnings-
kartläggningenallmännadenvidarekonstaterarMan nuatt

finnersårevideringsskede. Sammantagetiinalltmer ett
ändringinågonföreslåanledningfinnsintedet att nuattman

ochmellankartverksamheteniansvarsfördelningen staten
ochutredningarallaframgår detVidarekommunerna. re-av

kartverksam-demellansambandfinnsdetmisser näraettatt
kravenochbedriver,och RAKlantmäterietheter attsom

verksamheterdessa ärsamordning stora.av

lantmäterietsammanslagningSkäl för av
kartverkallmännariketsoch

planering-förstatligadetfannpromemorian ansvaretI attman
ikartläggningengrundläggandedensamordningenoch aven

Därförochlantmäteriet RAK.mellandelathuvudsak varvar
verksam-samordnandeochplanerandeall denlämpligtdet att

underfördes inkartläggninggrundläggandei frågaheten enom
hakunnaviktenpåtalatshaderemissvarenorganisation. I attav

kartproducenten.ochmellan kartavnämarnadirektkontakter
också denplaneringeninte baraförtalaskulle utanDetta att

organisation.förenades ikartorproduktionenstatliga enav
rationellttillmöjligheternaskullesamgående ut-Vid ettett

internautrustning öka. Denpersonal ochnyttjande perso-av
Dubbelarbetenskulle kunnanalutbildningen göras gemensam.
dataprogramarbetsteknik,ochmetoderutvecklandemed av

RAK:sundvikas. Förskulle kunnakartframställningenförm.m.
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del skulle tillgång till regionala och lokala lantrnäteriorgan un-
derlätta verksamheten med den allmänna kartläggningen. Lo-
kalorgan skulle också kunna utnyttjas för ajourföring av upp-
gifter på redan framtagna kartor, särskilt beträffande sådana
uppgifter ändringar i fastighetsindelning, sträckning,vägarsom
byggnadsbestånd samlas kartor eller sättm.m. som annat
regionalt och lokalt. Vidare framfördes lantmäteriet ocksåatt
skulle vinna fördelar i sin kartverksamhet utnyttjaattgenom
RAK:s tekniska utrustning.större

Promemorian behandlar lantmäteriets fastighetsbildnings-
verksamhet. heller finns någon analys konsekvenserna förav
fastighetsbildningsverksamheten sammanslagningav en av
lantmäteristyrelsen och kartverket.

Slutsatsen i promemorian skälen förär samord-näraatt en
ning lantmäteriet och kartverket så starka de bådaav attsynes
verken bör föras till organisation benämnd kart-samman en
myndigheten

Promemorian remissbehandlades. föreslagnaDen samman-
slagningen lantmäteriet och kartverket godtogs i det när-av av

samtliga remissinstanser, bl.a. lantmäteristyrelsen ochmaste
kartverket.

statsverkspropositionenI hemställde1973 chefen för civilde-
Kungl. Majzt skulle föreslå riksdagenpartementet att att

"godkänna de i det föregående förordade riktlinjerna för omor-
ganisation kartverksamheten m.m. års1973 vårriksdag god-av
kände de föreslagna riktlinjerna för omorganisation och beslöt

den organisationen skulle träda i funktion den juliatt 1nya
1974.

kanDet tyckas anmärkningsvärt ordet lantmäteri före-att
kommer Ärendeti departementschefens hemställan. betrakta-
des tydligen omorganisation kartverksamheten. För-som en av
slag till detaljorganisation för centralorganet utarbetadesm.m.
under våren inom1973 civildepartementet. arbetsgruppenI
ingick företrädare för lantmäteristyrelsen och kartverket. Kon-
sulter från Statskonsult biträddeAB utredningsgruppen.

framVägen till beslut sammanslagning lantmäterietett om av
och kartverket kan ha varit lite annorlundasägas tidigareän
organisationsförändringar lantmäteriet. Vid förändringenav
den juli1 då1971, delen länslantmäterikontorenstörre över-av
flyttades till de planeringsavdelningarna inom länsstyrelser-nya

föregicks riksdagsbeslutet utredning remissbe-na, av en som
handlades och därefter bereddes i regeringen innan propositio-
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vid denlikadantpresenterades. Tillvägagångssättet storavarnen
då den lokalajanuariorganisationsförändringen den 1972,1

deladeslantmäteriverksamheten i Sverigeorganisationen uppav
beslu-huvudmannaskap.kommunaltstatligt och De senare

redovisat, myckettidigare haromfattades, jag ettten avsom
tilldet blevinblandadede parterna,stort menengagemang av

kompromisslösningpolitiskt beslutslut blev ett somen --
fast fram till åregentligen sedan legat 1995.

lantmäteristy-sammanslagninggäller beslutetdetNär om av
tillvägagångssättetkartverket kan konstaterarelsen och attman

1960-taletslutetannorlunda. hade underlite Man utrettavvar
utredningar,fyra helt skildakartområdet ivissa frågor inom

utred-informationkort Dessaharjag gett om.ensom ovan
för sig.remissbehandlatsningar hade sedan var

gälldeverksamhet detsamtidigtpågickDet när stat-annanen
År tillsättshadefanns i Stockholm.myndigheter 1969liga som

statlig verksam-för lokalisering"Delegationenutredning, aven
betänkandetförslagiavlämnadehet" ettsom senare

regionalpoli-led iverksamhetDecentralisering statlig ettav -
myndigheter, däri-centrala statligainnebärandetiken" 27att

kartverk, skulleallmännalantmäteristyrelsen och riketsbland
olikafördelas mellan nioochfrån Stockholmsregionenflyttas ut

utflytt-beslöt den majlandet. Riksdagen 1971i 26 attorter ute
beslutet skulle lant-Enligtskulle ske enligt förslaget.ningarna

tillutlokaliseraskartverkmäteristyrelsen och rikets allmänna
utflytt-lokaler.Gävle och där Denna storagemensamma

naturligtvis mångaupprördemyndigheterningsvåg statligaav
minst inom LMSmyndigheterna, inteanställda i de berörda

och RAK.
följande inomsituationenkan således konstateraMan att var

börjanlantmäteriområdet i 1972:av
regionaljuli fåttLantmäteriet hade den 1 1971 orga-en ny-

Överlantmätarmyndigheten,benämndnisation, senare
ochfått helthade den januariLantmäteriet 19721 en ny-

lokal organisationomorganiserad
fastig-lagar inomFastighetsbildningsmyndigheter samt nya-

hadearbetsinnehållochförändrade arbetssätthetsområdet som
tillkommit,

lantrnäteristyrel-innebarriksdagsbeslut förelågEtt attsom-
Gävletillkartverk skulle utlokaliserasallmännaoch riketssen

verksamhet,samordna sinlokalmässigtför däratt
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remissbehandladeFyra utredningar rörde statliga kart-som-
frågor låg civildepartementet för vidare åtgärder.

Med detta materia nyligen fattade beslut underlagsamt som
fann sedan regeringen via departementspromemoriaatt man en
kunde de överväganden och förslag behövdes för attsom

i proposition föra frågan bl.a. lantmäteriets fram-senare en om
tida organisation till riksdagen för beslut. kanMan såga attnog
regeringen handlade mycket pragmatiskt. praktisktDet attvar
slå ihop de två myndigheterna båda skulle utlokaliseras tillsom
Gävle och dessutom i tidigare riksdagsbeslutettsom uppma-

samordna sina verksamheter.nats att
påbörjades redan vårenDessutom utredningsarbetet1973

med frågan hur detaljorganisationen för centralorganetom
skulle utformas, samtidigt frågan sammanslagningensom om av
de båda verken processades fram i riksdagen.

kan här klar och målinriktadMan linje från politikernasse en
sida. båda verken skulle utlokaliseras till Gävle.De Det var
lämpligt direkt i detta sammanhang slå ihop verksamheternaatt
och bilda helt myndighet lantmäteriverk.Statens Trotsen ny -

motstånd från personalens sida genomdrevs de fattadestort
besluten. år efteråt,Nu, kan konstatera20 detöver attman nog

riktiga beslut politikerna fattade, och den positiva ut-var som
veckling lantmäteriverksamheten i Sverige genomgick eftersom
sammanslagningen belägg för detta påstående.ger

Utlokaliseringen Gävletill organisationsfrågaen-
betydelsestorav

Skälet till så många statliga verk utlokaliserades från Stock-att
holm ville dämpa tillväxten i huvudstaden, och iattvar man
stället låta vissa andra områden i landet ökad expansion.en

låg regionalpolitiskaDet tankar bakom besluten.
Lantmäteristyrelsen hade ämbetslokaler vid Lant-övergeatt

mäteribacken där hade residerat sedan år medan1689,man
kartverket måste flytta från nybyggt hus i Hässelbyett som man
bara tio år tidigare hade tagit i besittning. Gävle kommun gjor-
de allt för det utflyttade verket skulle goda verksam-att nya
hetsvillkor och för personalen skulle bra möjligheteratt att
ordna sina bostadsfrågor.

Även planeringen byggnaderna hade påbörjats medom av
målet de skulle inrymma två olika myndigheter, så kundeatt
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bygg-förlokalplaneringeninriktningenändra attsnartman
myndigheten.hopslagnadennaderna skulle nyapassa

och denaugusti 12denspadtaget" 1973,första 16"Det togs
Gävle.Stockholm tillflyttbilen frånförstagick denmaj 1975

genomförd den 1omfattande flyttningenHela den septem-var
ber 1975.

orsakadeomlokaliseringenhar tidigareJag nämnt storatt oro
make/ kunde följamakahadepersonalen. Mångabland som

där inom denarbetede inte kundetill Gävle eftersommed
sökteDärför det mångatillhörde.bransch de annatvar som

juli 1975perioden juliStockholm. Under 1974 -1arbete i 1
vanligenarbetsstyrkan, 10avgick hela 45 motprocent pro-av

för denkonsekvensernaturligtvisår. fickDetta storacent per
myndigheten.nya

ingenjörerkategoriernahade skett inomavgångenDen största
så snabbtuppgiftblev detkarttekniker. Därföroch attstoren

i Gävle.personal tillnyutbildad LMVnyrekryteramöjligtsom
utbildningsverksamhet idet nödvändigtVidare blev att starta

omloka-grundhade förloratsMycken kompetensGävle. av
erfarna medarbetarnaföljd defick tillliseringen, vilket även att

arbetaStockholm fick beordrasmed frånflyttat attsom
omfattning.övertid i stor

produktionsned-därföri Gävle prägladesåretFörsta enav
mängdmedorganisationuppbyggnadgång och storen nyav

docki Gävle hadeRedan andra åretoerfaren personal.ochny
det snabbtvilket visarblivit bättre,förhållandena attatt
utarbetade planerdet finnsorganisationbemanna omnyen

ska byggashur den organisationen upp.nya

LantmäterietNya

Inledning

dess regio-lantmäteriverk jämtemyndigheten StatensDen nya
Verka ochkom under åroch lokala organisationnala 20 att

politisktförändringar i deorganisationutveckla sin störreutan
blevför verksamheten.grundförutsättningarna Detbeslutade

och konti-expansion verksamhetendecennier med starktvå av
organisationen ochbåde den internanuerlig förnyelse synenav

Vidare komverksamheten.medinflytande och styrning av
fick allt vikti-lantmäterietperioden kännetecknas attatt enav
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roll i det informationssamhälle under uppbyggnadgare som var
i Sverige.

När Statens lantmäteriverk bildades sammanslagninggenom
ochLMS den juliRAK så1 1974 det två helt skilda kul-av var

skulle förenas och verka tillsammans. gälldeDetturer som att
snabbt till stånd integrering de olika verksamheterna såen av

erhöll de förväntade positiva effekternaatt man av samman-
slagningen.

Integrering den tekniska verksamhetenav

propositionenI låg till grund för sammanslagningen fram-som
hölls viktigt skäl för sammanslagningen ochLMSatt ett av
RAK möjligheterna till samordning de tekniska verk-var av
samheterna inom de båda myndigheterna.

praktiken berördeI samordningen också i hög grad lantmäte-
riets regionala och lokala verksamhet inom de mätnings- och
karttekniska områdena, vilket helt naturligt eftersom hu-var
vuddelen lantmäteriets tekniska arbeten gällde förrätmings-av
och uppdragsverksamhet i landets alla delar. Genom integre-en
ring -i viss mån också förstärkning de tekniskaen av resur--

strävade nå bl.a.attserna man nu :

förbättrad service, särskilt till kommunerna-
ökad möjlighet för organisationens olika delar åtaga sigatt-

tekniskt kvalificerade arbeten
vidgar utnyttjande de allmänna kartorna olika följd-samtav-

produkter till dessa.

För utreda hur denna integrering inom de tekniska verk-att
samheterna skulle genomföras tillsattes projektgrupp den 2en
juli dvs.1974 redan andra dagen det verket formelltsom nya-
existerade. komI benämningen Integre-attgruppen, som
ringsgruppen, ingick deltagare från såväl den centrala desom
regionala och lokala delarna organisationen.av

Den april10 lämnade1975 Integreringsgruppen förslag till åt-
gärder. fråga denI lokala och regionala organisationen fö-om
reslog Integreringsgruppen att:

för lantmäteridisniktvarje skulle s.k. karthandlågga-utses en-
re,
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tekniskskulle finnasöverlantmätarmyndighetinom varje en-
chef,länslantrnätareteknisksektion, med somen

samverkansområ-s.k.skulle indelas igeografiskt-landet sex
samarbete.tekniska sektionernasden för de

åtgärder inomförslag på LMVlämnadeVidare somgruppen
förinvesteringsplanliksomöka integreringen,skulle enen

och andralantrnäteriets instrument-upprustningkraftig ut-av
Slutligenlokal nivå.regional ochrustningsresurser presente-

utbildningsprogram.omfattanderade ettgruppen
beslutadegrundIntegreringsgruppensMed rapport se-som

meddelande,särskilt 1975:6,dan iLMV attett ange
åtgärder förföroch upplysningar"föreskrifter, anvisningar

mätnings-lantmåteriorganisationensinomökad samordning
verksamhet.och karttekniska

identiskarbetsgrupptillsattesoktober nästan1976I en ny -
skulle följaIntegreringsgruppentidigaremed den uppsom-

organisationen. Grup-utveckling inom denintegreringens nya
respekti-förslagi två 1977.12.3Oframförde sina rapporter,pen

andra in-december LMV19781978.05.30. Den 1 ettutgavve
inomSamordningmed titelntegreringsmeddelande 1978:4 --

Meddelandet anslöt sigverksamhet.tekniskalantmäteriets
föreslagnadeoch innehöll bl.a.förslagtill arbetsgruppensnära

skulle haorganisationsenhetervilkaklarläggandena somom
genomfördes.integreringsåtgärderolikaföransvaret att

lantmäterimyndighetendenkan konstateraMan att nyanog
fickverksamheten ochorganiseradeinitiativ omgenom egna

både kompetensenhöjningintegrering ochstånd ökadtill aven
helttekniska verksamheten.den Dettaoch inom varresurserna

behovsamhället fannsdet inödvändigt eftersom ett stort av
Lantmäteri-kartområdet.teknisk service inom Nyakvalificerad
stå tillorganisationsförändringar tjänstkunde efter internaet nu

exempelåterigenservice.med önskad Detta är attett orga-
förvaltningkan ske inomnisationsförändringar när enen

skyldighet beslutabefogenhet ochsig haverksledning attanser
kunder-frånförändringarförändringar, och trycketom

myndigheten blirna/ motiverardessutomsakägama att mer
kundanpassad.
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PersonalPolitiskaPi-ogrammet

Personalpolitiken vid lantmäteriet och kartverket präglades vid
tiden för sammanslagningen synnerligen auktoritärt le-ettav
darskap. Allting skulle komma uppifrån och något medinflytan-
de från personalen fanns knappast. Därför fann den nya
verksledningen snabbt måste försöka till ståndatt man en
utveckling modern personalpolitik där personalensmot en mer
inflytande stärktes. Personalutveckling och personalutbildning

andra frågor måste tacklas sätt.var ett nyttsom
attitydundersökningEn verkställdes alla regionala och lo-

kala myndigheter. visadeDenna det fanns missnöjeatt ett stort
med det införda tidredovisningssystemet det fannssamt att

behov förändringar inom områdena information ochstora av
arbetsfördelning.

Våren 1975 startade arbetet med PersonalPolitiskaProgram-
-inom detPPP Lantmäteriet. Följande områdensjumet nya-

skulle samtliga arbetsplatser diskuteras och In-penetreras:
formation, samverkan och medinflytande, personalplanering,
fysisk arbetsmiljö, företagshälsovård tidredovisning.samt

Som direkt följd det personalpolitiskaen programmet samtav
den medbestämmandelagen utvecklades samarbetsavtalnya nya

inte minst stärkte de fackliga organisationernas ochsom perso-
nalens ställning.

Under åren förhållandet1975 utvecklades1977 mellan ar--
betsgivare och personal betydligt och öppnaremot ett mognare
förhållande. auktoritäraDet fick vika för dialogen,synsättet ge
där det och från båda sidor med bibehållen respekttogs gavs
för varandras bevekelsegrunder.

kan konstateraMan den anda rådde inom detattnog nya som
omorganiserade lantmäteriet förutsättningar för införandegav

tankar inom det personalpolitiska området. På grundnyaav av
sammanslagningen LMS och blevRAK personalen och deav

cheferna föråndringsbenägna, vilket gjorde detnya yngre mer
möjligt snabbare få det MBL-tänkandet i organisatio-att nya
nen.

Uppdragsverksamhetens utveckling 1974 1995.-

På grund sammanslagningen ochLMS deRAK samtav av
ökade satsningar direkt gjordes inom det tekniska områ-som
det, redovisats skapades helt förutsättningarsom ovan, attnya
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utrustning föroch görakunnandeorganisationensutnyttja att
därförharUppdragsverksamhetenbeställning.uppdrag un-

ochpositivmycket spännan-haft1995periodender 1974 en-
utveckling.de

omfattningenökadesammanslagningenDirekt efter upp-av
Antalet medarbetadeårsarbetskrafterdragsverksamheten: som

1974/75. Huvudskälet1973/74 till 420ökade från 340uppdrag
tillskapatsorganisationtekniskadentill ökningen somnyavar

förredogjortsochöverlantmätarmyndigheternavid ovansom
områ-tekniskadetinomintegreringökadavsnittetunder om

det.
prin-under itakti rasksedanfortsatteökningeninleddaDen

de årunderuppåtsprångnågramedperiodenhelacip som
gjordesfastighetstaxeringallmänförförberedelsearbeten

kom1970-taletUnder slutetRiksskatteverket.uppdrag avav
år. An-med 15ökauppdragsverksamheten procent peratt ca

1974/antalet 75.tillrelationifördubbladesårsarbetaretalet
ök-snabbatidigareplanade den80-taletdelenförstaUnder av

konjunkturnedgången.beroendefrämstnågot,ningen ut
harDärefternittiotalet.årende förstaundernåddesToppen av

nedgång.vissinneburitbyggandetminskadekraftigtdetbl.a. en
frånperiodenunderkraftigtmycketökatharOmsättningen

löpande1994/95 imkr1974/ till 500 mättmkr 75cirka 40 ca
budgetåretutfalletgångeruttryckt,annorlunda 13eller,priser,

1974/ 75.
för för-utfalletmedjämföraskanökningenkraftigaDen att

period. Påundergångerökaträttningsverksamheten 7 samma
gånger.ökat Enanslag 7tilldelademotsvarande harsätt annan

gångerökatkonsumentprisindex 4,6kanjämförelse attvara
period.under samma

bakgrundbörexpansionenkraftiga stats-Den mot avses
ocheffektiviseringstyrning störreallmännamakternas mot en

lantmäterietstatsförvaltningen. Inomikostnadsmedvetenhet
föränd-kultur."företagsliknande" Dennaalltmerinfördes en

redogörapromemoriai minframlängrekommer jagring att
för.

uppdragsverksam-hade i sinlantmäterietprodukterDe som
denunderlag föravseddadelmyckethet till stor somVar

kunder-planeringsverksamhet. De störstasektorns"offentliga
Verkaffärsdrivandeochmyndigheterstatligakommuner,na var

Naturvårdsver-form,någoniplaneringsansvarmed t.ex.som
Riksskat-ochTeleverketVattenfall,Banverket,Vägverket,ket,
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teverket. Hit kan i vid tolkning inräknas den mycketävenen
betydelsefulla kunden Försvarsmakten. Större skogsbolag har
också tillhört de viktiga kunderna. Totalt rörde det sig cirkaom

återkommande1 500 kunder och därutöver antalett stort en-
gångskunder.

Fastighetsvärdering utvecklades under perioden från haatt en
mycket ringa omfattning till bli mycket omfattande verk-att en
samhet. Metodutveckling kombination med erfarenheter från
den allmänna fastighetstaxeringen utgjorde bra grund. Verk-en
samheten kontinuerligt.växte Man fann det nöd-snart att var
vändigt avskilja verksamheten svårigheten förenaatt attp g a en
omfattande fastighetsekonomisk uppdragsverksamhet med en
förstärkning myndighetsprofilen. Verksamheten övergickav
därför till bolag, SVEFA,statsägt 1995. Dåett eget sommaren
kom 100 lämnaöver Lantmäteriet för arbeta iattpersoner att
det bolaget.nya

Totalt omfattade Lantmäteriets produktförteckning 1000över
olika produkter inom uppdragsverksamheten.

En övergång från produktionsinriktat till marknadsin-ett ett
riktat inleddes tidigt stadium.synsätt ändring denEnett av
interna kulturen ledde till något kundorienterad inställ-en mer
ning. Det dock fel påstå denna helt lyckats.att attvore process
Även periodens sista del präglades visst "myndighets-mer av
tänkande" tillgodose kundens behovän i första hand,attav

bl.a. särskild marknadsavdelning verkat under någratrots att en
år för ändra attityderatt m.m.

Lantmäteriverket blev den jämförelse konsultenstörstautan
inom sitt område totalt Däremot dominerade Lantmäterietsett.
inte marknaden inom några områden. Konkurrensenänmer

och hård de enskilda delmarknadema.är Förvar att- -
utöka sitt utbud och skaffa bättre kompetens förvärvadeän
lantmäteriverket antal företag lämplig karaktär.ett av

iFörst raden kom LIBER kartor. LIBER hade under många
år haft monopol utföra följdproduktion från de allmännaatt
kartorna i samband med de också hade uppdragatt statens att
förlägga de allmänna kartorna. När monopolet upphörde visade
det sig LIBER-koncernen villig verksamhe-att att avyttravar

bl.a. eftersom den inte tillräckligt ekonomiskt resultat.ten, gett
1983 verksamheten lantrnäteriverket. Kartförlagetövertogs av
med cirka artiklar30 000 olika kartor flyttades till Gävle. Re-
dan från början lyckades den ledningen och personalennya
som delvis från LIBER driva verksamhetenöver medtogs
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har resultatenheten,full kostnadstäckning. Därefter som nume-
verk-successivt Ökat omfattningenkallas KartCentrum, avra

samheten.
ingenjörsbyråns verksamhetinköptes Allmänna Kart-1987

flygfotografering ochNorrköping. omfattade delsteknik i Den
fotogrammetri.dels

arbetadeGavelingruppen i Umeå.köptes också DenSenare
också med foto-för storskaliga kartormed fotogrammetri men

ändamål inom gruvbranschen.grammetri för speciella Ave-
företagmindre Deöver.ett annat togsvar somnagruppen
framställda med mycketarbetade med storskaliga kartor mo-

dern teknologi.
utlandsverksam-uppdragsverksamheten harutvecklingenI av
väckarklockaspelat betydande roll, inte minstheten somen

verksamheten. Frånoch påtryckare i den svenska starten av
bra den iutvecklades verksamheten såSwedsurvey år 1979 att

Swedsurveyomorganiserades till bolag,slutet perioden ettav
försäljning lantmäterietsmarknadsföring och tjäns-förAB, av

utomlands.ter
mkr/ år i börjanomsättningFrån ha haft 10att aven ca

tillslut ökat omsättningen80-talet hade bolaget vid periodens
Östeuropa medmkr/ bolaget iförsta hand Verkarår. I100ca

tillfastighetsområdet hjälpaden uppgiften inom attattstora
fungerande fastighetsm-bilda fastigheter byggasamt ettupp

verksam ialltsedan varitgister. Bolaget har vidare starten u-
bl.a. kartläggning.länder med

uppdragsverksamhetLantmäteriets satsningar ökaden
redovisades till och god-policydokumentgrundades ett som

budgetpropositionenkändes regeringen 1982. Iav
1982/ föredragande statsrådbil konstaterar13,83zl00, att

till riktlinjer för"Lantmäteriverkets förslag upp-
innebär de reglerdragsverksamheten inom landet att

verksamhetenhar ställt förstatsmakterna uppsom
ställnings-Något särskiltförtydligas ändras.utan att

inte."statsmakterna krävs såledestagande från

från konkurrens-verksamheten kritiseratsUnder år harsenare
positivt deriksdagsmotioner. därförsynpunkt, bl.a. i jag ser

och bl.a.lantmäteriverket redovisarförtydliganden somsom
olika delarställs organisationensinnebär ökade krav attatt

ekonomisk balans i verksamheten.för sig ska uppnåvar
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Av redogörelsen framgår antalet årsarbetskrafter in-attovan
uppdragssektom fördubblats under perioden, medanom om-

sättningen i löpande priser ökat hela gånger.13 Detta var en
utveckling ingen hade räknat med. slutet periodenIsom av
omfattade lantmäteriets budget mkr, fördelade i1 500ca grova

/3drag så föll vardera1 avgiftsfinansierad myndighets-att
utövning fastighetsbildning, uppdragsverksamhet och anslag.

gjorde detDetta nödvändigt rollfrågan särskildägnaatt upp-
märksamhet. Resultatet blev Lantmäteriet skulle värnaatt om
sin myndighetsroll ha aktiv inriktning kunderna.motmen en

skulleMan utföra och betalttjänster för dem vanligtta ettsom
privat företag. styrdes verksamhetenDäremot de reglerav som
gäller för myndighet, bl.a. oväld, objektjvitet, insyn i verk-en
samheten, kontroll produkternoggrann av m.m.

Fastighetsbildning och fastighetsregistrering

Lantmäteriet har under århundraden haft sina hu-som en av
vuduppgifter handha fastighetsbildningsverksamhetenatt
landsbygden och i mindre och städer. Fastighetsbild-tätorter
ning, fastighetsregistrering, inskrivningsverksamhet och fastig-
hetsdatasystem alla viktiga verksamheter för kunnaär att un-
derhålla och utveckla fastighetsindelningen grund försom en
dels samhällets redovisning äganderätten till mark, delsav sam-
hällets styrning markanvändningen. verksamheternaAttav
bedrivs rationellt och ändamålsenligt och med iakttagande av
höga krav rättssäkerhet och enhetlighet landetöver är en
förutsättning för fastighetsindelningen ska fungeraatt som en
del samhällets grundläggande infrastruktur. Verksamheten ärav
därför starkt statligt intresse.av

väl fungerande fastighetsindelningssystemEtt grundläg-är av
gande betydelse för många samhällsfunktioner. exempelSom
kan fysisk planering, markanvändning, fastighetsom-nämnas
sättning, kreditmarknaden med fastigheter fastig-pant,som
hetstaxering och fastighetsbeskattning, folkbokföring och sta-
tistik. samlade kostnadernaDe för dessa verksamheter fördelas
i dag främst kommunerna och fastighetsägarna.staten,

Samhällets behov mark för olika ändamål, bostäder,av an-
läggningar kan tillgodoses olika avtal,sätttre genom ge--

domstolsförfarande eller förrättningsförfarande. Inom genom
många avseenden förrättningsförfarandet det ända-är mest
målsenliga för hantering markägarinforrnation, mark- ochav
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ochmedlingförhandling, ersätt-värdering,rättighetsåtlçomst,
lösagradi högdockväljerpraktikenning. I attparterna mar-

avtal innansjälvaersätmingsfrågornaochkåtkomst- genom
förrättning söks.

ochmarkåtlçomstlösaför ersätt-förfarandeeffektivtEtt att
ochsnabbhetenkelhet,inte enbartkännetecknasningsfrågor av

frågaväsentlig gradockså i rätts-kostnader.låga Det är omen
markägama.enskildadelikabehandlingför ochsäkerhet av

vil-förfarandet,särskilda kravställeromständigheterDessa
fastighetsbildningslagstiftningen.beaktat iket är

fastighetsbild-handläggsFastighetsbildningsförrätmingar av
fastighetsbild-hand,enligt, i förstaningsmyndigheten

prin-ledningsrättslagen.och Denanläggningslagenningslagen,
i dedensammaförfattningaruppläggningencipiella är treav

lagarna.
förrättningslanünäta-byggerörrättningsförfarandetF att en

önskarfrån denansökanärendet efterhandhar ensomre
markområde frånöverföringgenomförd,åtgärd ett ent.ex. av

Förrätmings-ledningsrätt.ellerfastighet till uttag avannanen
överläggningarmåste hållautredningsplikt ochharlantmätaren

ärendetsundersakägaremed berördasammanträdeneller
förrätmings-färdiguüettärendethandläggning. prövarNär är
överenskom-eventuellayrkanden ochframställdalantmätaren

fattar beslut.regler ochmateriellalagstiftningensmelser mot
tillträdestidpunkt,beslutar ersätt-Förrättningslanünätaren om

till fastighets-överklagaskanFörrättningsbeslutetningar m.m.
domstolen.och Kom-till hovrätt Högstaoch vidaredomstol

förrättningsåt-tilllägen krävasi vissamedgivande kanmunalt
åtgärdendetaljplan måsteFöreligger överens-gården. antagen

admi-medföri planen.vad Detmedstämma att ettsom anges
förrättningen.förutsättning förnistrativt beslut utgör en

fastighetsindel-vilkenåtgärdFastighetsbildning är genomen
Fastig-eller upphävs.ändrasbildas,eller servitutningen ändras

denfastighetsreglering,sker såsomhetsbildning om-avserom
elleravstyckning, klyvningoch såsomfastigheter,bildning av

nybildning fastighet. Genomdensammanläggning, avser avom
gäl-beskaffenhetenfrågorfastighetsbestämning avgörs avom

beståndet ellerrörandefrågorfastighetsindelninglande samt
vissa servitut.ellerledningsrättomfånget av

miljonerFastighetsbildningsverksamheten 422omsatte un-ca
fastighetsbildningsmyndigheter1994/95. Statligabudgetåretder

förKFBMkommunalamkr ochförSFBM svarade 370 om-
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kring 52 mkr. Av omsättningen svarade sakägarnas avgifter för
Återstoden,mkr.406 mkr.16,2 tillfördes verksamheten i form

anslag för nedsättning sakägamas avgifter. Under budget-av av
1994/95året avslutade SFBM och14 600 KFBM för-3 200ca

rättningsåtgärder.
Antalet sökta förrättningar minskade under perioden 1972-

med1985 45 Från budgetåret 1986/87 ökadeprocent.ca anta-
let sökta förrättningar. Under 90-talets första år minskade åter
efterfrågan. Antalet nybildade fastigheter år har minskatper
väsentligt under perioden. Under budgetåret 1972/73 nybilda-
des fastigheter.70 000 Motsvarande antal budgetåretca var
1994/ 95 dessa12 800. Av handlades 10 400 SFBM ochca ca av

2 400 KFBM.ca av

Samarbetmz/ta/ mellan lantmäteriet 05/2kommuner

Till lantmäteriverksamhet räknas bl.a. sådan kommunal mät-
ning, beräkning och kartframställning MBK-verksamhet som
utförs delvis samband med fastighetsbildningen. Mångautan
kommuner inte har fastighetsbildningsmyndighet harsom egen
särskilda mämingskontor utför MBK-verksamheten. Un-som
gefar hälften landets kommuner, främst de små och medel-av

saknar dock helt mämingsorganisatjon.stora, egen
På grund det delade verksamhetsansvaret mellan ochav stat

kommun och de faktiska skillnaderna mellan kommunerna vad
lokal lantmäteriverksamhet finns ofta behovavser ett attav

reglera samarbetet mellan enskilda kommuner och det statliga
lantmäteriet. Samarbetsavtal finns därför mellan det statliga
lantmäteriet och kommuner enligt två olika huvudalternativ.

benämnsDessa normalavtal A respektive C. Norrnalavtalen har
utformats i samarbete mellan ochLMV Svenska Kommunför-
bundet.

A-avtal, den vanligast förekommandeär avtalstypen, in-som
nebär det statliga lantmäteriet för delar elleratt helasvarar av
den fristående mätningsverksamheten och oftast också annan
fastighetsrättslig och fastighetsekonomisk service i kommunen.
A-avtal tecknas i allmänhet med kommuner där kommunal
mätningsorganisation saknas. Ca kommuner120 i dag har A-
avtal.

C-avtal innebär den kommunala mätningsorganisatjonenatt
medverkar med förrättningsförberedelser, mätningsteknis-t.ex.
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sjut-förrättningsverksamheten. Ettstatligai denka moment
C-avtal.hartiotal kommuner

medangelägenhet möj-statligFastighetsregistreringen är en
fastighetsregis-Statligahuvudmannaskap.kommunaltlighet till

i det statligajuliingick dentermyndigheterSFRM 1 1990
denRegistreringsverksamheten,organisation.lantrnäteriets som

länsstyrelsernastilllantmäterietfrånfördesjuli1 1971 över
till lantmäte-hade återväntplaneringsavdelningar,nybildade nu

lant-januariden 1996sköts sedanVerksamheten 1riet. enav
län.mäterimyndighet i Varje

ska föras iregisterkartahörfastighetsregistretTill somen
förs förkartaanslutning till registret. närva-omedelbar Denna

vidADB-stödanalogt.fortfarandeutsträckningrande i stor
vanligt.ochblir dockåjourhållningochproduktion mermer

fallendastnärvarandeförregisterkarta försdigitalFormell ett
medgivande frånsärskilt LMV.efter

fastighetsbildningsverksamheten iförFrågan ansvaretom
oktoberproposition deni 12framlade regeringenSverige en

i principhittillsliksomdettainnebarFörslagen1995. att ansvar
ansökansärskilddock, efterskakommunska vila Enstaten.

inrättatillståndkunnauppfyllda,vissa kravoch är att enom
beslutade enligtlantmäterimyndighet. Riksdagenkommunal

redovisaspromemoriaslutet dennaförslag.regeringens I av
be-omorganisationsfrågadetalj hur dennai utretts,storamera

beslutats.handlats samt

lantmäteritaxeutredning1980 års

Lantmäteriet" skrev jagavsnittet "NyainledningenI attav
utveckla"verka ochficksammanslagningenefterLantmäteriet

Dockpolitiker".påverkan frånalltförorganisationsin storutan
initieradetvå regeringen1980-taletbörjanförekom i ut-avav

verksamhet.Lantmäteriets Denberörderedningar enasom
lantmäteriverksamhetenandralantmäteritaxan och denberörde

sammanhangvill i dettaorganisation.lokalaoch dess jag ettge
utredningarna.referat de tvåkort av

regeringenbemyndigadeden aprilbeslut 1980Genom 30
med uppdragsärskild utredareDanell tillkallastatsrådet att en
generaldirektö-blevUtredningsmanlantmäteritaxan.överatt se

årsUtredningen "1980Ternryd.Carl Olof namnetantogren
överlämnadenovemberlantmäteritaxeutredning". 1982I ut-

lantmäteritaxa".betänkandesitt Nytill regeringenredningen
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då gällandeDen hade i tillämpning den januariträtt 1taxan
1972.

Bland grunderna för lantmäteritaxan märks taxeintäktemaatt
i princip ska täcka kostnader för lantmäteriets förrätt-statens
ningsverksamhet. Vidare ska avgifterna i möjligaste mån anpas-

till berörda fastigheters åtgärderna nytto-nyttasas av
principen. Någon övervältring kostnader mellan olika sekto-av

ska dock ske.rer
Kritik hade i olika sammanhang framförts lantmäteritax-mot

bl..a. den höjts vad kost-änmot attan, motsvararmer som
nadsutvecklingen i samhället i övrigt, densamt att ansetts
krånglig och svår tillämpa.att

Utredningen föreslog regeringen borde överlåta till LMVatt
och till kommun med kommunal FBM inom denatt, ram
grunderna medger, besluta och avgifter. Vidare före-taxaom
slogs tidersätmingar borde förekomma tidigare,att än samtmer

det skulle möjligheter träffaöppnas Överenskommelseatt att
mellan FBM och sökanden ersättningen under bestämdaom
förutsättningar. Slutligen föreslogs möjligheterna för enskil-att
da sakägare med ekonomi statsbidrag till förrätt-attsvag
ningskostnader borde upphöra.

Regeringen till sig förslagen, det gällde dentog utom attsom
skulle överlåta beslutanderätten och kom-LMVtaxanom

med kommunal FBM. kan härMan principielltmun ettse
ställningstagande från regeringens sida förrättenatt en myn-
dighet själv besluta avgifter för sin myndighetsutöv-att om
ning inte kan accepteras.

Lantmäteri på lokal nivå

Såsom tidigare har redovisats fattade riksdagen år 1970 prin-ett
cipbeslut lantmäteriverksamhetens organisation. Beslutetom
innebar kompromiss mellan och kommunerna närstatenen
det gällde huvudmannaskapet för lantrnäteriverksamheten. Den
lokala lantmäteriorganisationen vid flera tillfällen i frågasattes
under den delen 1970-talet. gälldeDet i första handsenare av
fördelning arbetsuppgifterna mellan och kommuner-av staten

Önskemål hade framförts från 20-tal kommunerna. ett att
inrätta eller utvidga fastighetsbildningsmyndighet under kom-
munalt huvudmannaskap.

Samtidigt hade under 1970-talet medelstora och mindre
kommuner i ökad utsträckning anlitat det statliga lantmäteriet
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sådantAvtallantmäteriområdet.uppgifter inomför samar-om
kommuner.för 125fannsbete 1980 ca

frånskrivelserflertalerhållitregeringenEfter det ettatt
lokaladenmed kravKommunförbundet översyn aven

lantmäteriverksamhetenssedanlantmäteriverksamheten, samt
vidriksdagenibehandlingvissföremål förblivitorganisation

särskildtillkalla1980-04-30regeringenbeslöttillfällen, att entre
förförutsättningarrådande"kartläggaskulleutredare. Denne

kanförändringarvissabelysaochiverksamheten somattstort
1980-talet".underför deninträffaförutses

betänkanden:tvåpubliceradeLantmäteriutredningen, LU 80,
och1982:1BoDslantmåteriorganisationen"lokala"Den

BoDsorganisation"lokaladessochLantmäteriverksamheten

1983:3.
resultatdetpunkteråttaundersammanställde ut-LU 80 som

erfa-direktagällde dedettillkommit fram närredningen mera
vid tid-gälldeorganisationslösningdenrenheterna somav

kort-redovisasföljandedetarbete. Iutredningensförpunkten
aktualitet.hafortfarande kanpunkterdefattat ansessom

fun-fastighetsbildningenförhuvudmannaskapetdeladeDet- mellansamverkanfunktionelladenmedfulltgerade inte ut
prägla-Vidareavsedd.enheterkommunalaochstatliga varsom

verksamhetenordnaintresset ettsituationendes attatt avav
verk-ordnamöjligheternavägdeskommuni attsätt moten

omkringliggande kommuner.ilämpligtsamheten sätt
samverkans-ochintresseavvägningarmedproblemLiknande-

C-avtalskommunerna.ifannsförhållanden
frå-delmedförthadeMBK-verksamhetSatsning nyaen- mellancentraltmotsättningarnaochgeställningar accentuerat

lantmäteri.kommunaltochstatligtförföreträdarna
lantmäteri-betonadefastighetsbildningsområdetavsågVad- verksamhetenskommunförbundetgradhögrei långtverket än

verksamhets-relativtbl.a.kravmedkaraktärjudiciella stort
kommunaladenFrånförrättningslantmätarna.förunderlag

fastig-integrerakunnamöjligheternaansågsidan attattman
viktigareorganisationkommunalihetsbildningen envaren

fråga.
organi-skafastighetsregistermyndighetenRegler varaattom- inteansågsfastighetsbildningsmyndighetenfrånskildsatoriskt

nödvändiga.



282 SOU 1997:7

statligaDen organisationen uppträdde dels myndighet,som-
dels uppdragstagare. Detta inte problemfritt. Särskildsom var
kritik riktades organisationen i olika egenskaper kundemot att
delta i hela kedjan åtgärder, från programskrivning ochav an-
budsinfordran till kontroll arbeten, det gällde mätnings-närav
arbeten upphandlades.som

Omorganisationer vid LMV

1982 generaldirektören vid initiativLMV till utredningtog en
skulle belysa behovLMV för strategisk plane-som :s av resurser

ring, kontakter, försäljningsverksamhet och viss tekniskexterna
utvecklingsverksamhet. Efter antal månaders utredning be-ett
slöts intern omorganisation skulle verkställas.att Därviden
skapades särskild stabsavdelning Planeringssekretariateten - -och Kartavdelningen och Produktionsavdelningen omorganise-
rades. Denna omorganisation kan praktisk till-nog ses som en
lämpning hur snabb ökning verksamheten vidav en av en
myndighet kräver förändringäven organisationen. Vadav man
kan konstatera i detta fall myndigheten kraftfullt självattvar

initiativ till analys situationen däreftertog genomfördesamtav
omorganisation sanktionerades detäven de-en som av egna

partementet.
Senare gjordes ytterligare interna omorganisationersmärre

innebar administrativa avdelningen omorganiseradesattsom
och marknadsavdelning bildades. förändringarDessaatt en
hade svårt erhålla regeringens stöd i form ändradatt av en
lanrmäteriinstruktion. intressantDet konstateraär att att av
myndigheten själv initierade förändringar inte till alla delar alltid

gehör hos vederbörande departement.vann

Kartpolitik

deI anslagsframställningar lämnadeLMV åren 1975 1979-
förde verket principiell diskussion lantmäteriets befatt-en om
ning med allmän landskapsinformation. Vissa förslag till fram-
tida inriktning lantmäteriets produktion lades också fram. Enav
bakgrund till detta den mycket långsiktigt och konsek-attvar

planerade förstagångsframställningen huvudprodukter-vent av
den ekonomiska kartan och den topografiska kartanna - -

stod inför sitt slutförande. Till bakgrunden hörde bildan-även
det lantmäteriverket och1974 förestående uppordningav en av
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Libermellan och Gra-uppgiftsfördelningenoch LMVansvars-
fiska AB.

stude-utredare skulleregeringen särskildtillsatte1978 somen
effektivisera arbets-föråtgärder kunde behövasvilka attra som

och bearbetningför insamlingformer och organisation av
utredning, Linfo-Direktiven för dennalandskapsinformation.

vadväl linje medligga ganska i LMVutredningen, kom att
svensk kartpolitik.anfört framtidasjälvt hade om en

oktober i be-förslag redovisades i 1981Linfo-utredningens
1980-talet" SOULandskapsinformation undertänkandet

förslag intebland sina direktivUtredningen hade1981:73. att
Utredningen före-statsbudgeten.ökade utgifter ifick innebära

framställningenskulle församhället viaslog LMVatt svara av
landskapsinformation.basprodukter allmänvissa

landskapsinformatio-allmännaföreslog denUtredningen att
ellerendera självständigtskulle kunna utnyttjas som un-nen

tänkte sigföljdproduktion. Utredningenderlag för systemett
framställasskulleföljdprodukter,med permanenta genomsom

ochproducentorganstatligtmellan elleravtal LMV annat en
användare.eller flera grupper av

visade stödetutredningenRemissyttranden 1982 över att
takt i allmänför fortsatt högkartanvändarebland stortvar en

verksam-begränsningFörslagenkartläggning. t.ex. en avom
remissinstanser-blandaccepterades inteheten till basutbudett

till regeringenlämnadeallmänhet. LMVi 1982Hösten enna
ochmed kartorlångsiktig plan för arbetenatillstomme an-en

i uppdragbegärde ocksålandskapsinformation. LMV attnan
Regeringen lämnadelångsiktig plan.arbetet medfullföljaatt en

juni lämnadefebruari och itill isådant uppdrag 1983,LMVett
förslag tillLantmäteriverketsKart-politik 85,LMV rapporten

verksamhet åren 1994.1985 -
redovisas,ambitionsnivåerskulle alternativaEnligt uppdraget

ochmed de myndigheterske i samrådoch planeringen skulle
menadeföreträdda i kartrådet.. LMV att manorgan som var

kartför-uppfattningenkunde grunda verksamheteninte att
nyli-revideringar degodtagbarsörjningen skulle bli genom av

Åren alla kartbladhadeslutförda kartserierna. 1979 -80gen
översiktskartan,kartserien ochtopografiskagivits denut av

denvis haderikstäckande. På 1978vilka därmed sammavar
täckningen landet.den avseddakartan uppnåttekonomiska av

minskat ide statliga anslagenUnder 1970-talet hade stort sett
årligen.
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"Kartpolitik bred85" analys kartläggningen, beho-var en av
landskapsinforrnation inom olika sektorer och den tek-ven av

niska utvecklingen, och den förslag till inriktning för olikagav
produktomräden. nyhet för tioårsperiodenEn 1985 94 attvar-
databaser och digitala kartor skulle komma produktom-som
råden. hade påbörjat uppbyggnadenLMV rikstäckandeav en
höjddatabas. digital Sverigekarta och digitalaEn länskartor be-
hövdes inom samhällsplaneringen.t.ex.

Över huvud pågick i början 1980-talet omställningtaget av en
till produkter och tekniska förutsättningar. braEtt ut-nya nya
gångsmaterial för "Kartpolitik 85" något årLMVäven attvar
tidigare lagt de allmänna kartorna till fyra huvudserier medom
nya namn.

Syftet med "Kartpolitik 85" med grundlig beskriv-attvar en
ning behov, teknik och ekonomiska förhållanden läggaav
grunden för stabil verksamhet flerårsperiod. Lik-överen en
nande genomgångar hade skett tidigare. Bl.a. hade ekonomiska
kartan framställts enligt långsiktsprogram, och tioåriga tids-ett
horisonter hade också för verksamheten och1960-använts
1970-talen.

Omräknat för tzioårsperiod innebar de år aktuella1993en an-
slagen belopp drygt miljard kronor. lämnade1 LMVett ettav
huvudalternanv denna nivå och20 utökatöverprocent ettca
alternativ för ytterligare 15 procent.ca

utredningLMV innebar betydande vändpunkt1983 i:s en sy-
för landskapsinformation. samrådetIengagemangetnen

med kartrådskretsen framkom nyttoeffekterna landskap-att av
sinformation mycket inom olika sektorer. Heltstoravar nya
produktområden beslutades, omdrevet från 13 200 meter,som
vegetationskarteringen och Blå kartan, de begynnandesamt
inslagen digital teknik i form bl.a. höjddatabas och digitalav av
Sverigekarta. Riksdagen godkände inriktningen och den avse-

höjda anslagsnivån enligt huvudaltemativ.värt LMV Genom:s
detta beslut fick verksamheten statsmakterna godkänden av
inriktning för 1980-talet, därmed blev uppbyggnads-ettsom
skede för dels det kartsortimentet, dels den datorstöd-nya nya
da och digitala tekniken.

riksdagsbeslut blevDetta de positiva beslutett mestav som
fattades under den redovisade aktuella perioden. Beslutetnu
fick klart positiva organisatoriska konsekvenser. kundeLMV
för tioårsperiod bygga organisation för produktionen upp en
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tioåriga be-med riksdagenslandskapsinformation i enligtav
ställning.

styrningsfrágorLednings- och

förändring-årengenomgick under -95Lantmäteriet 1974 stora
och dess rela-leda organisationenbl.a.gälldeDet sättet attar.

marknaden.tion till
promemoria lågdennahar framförts iSåsom tidigare

ikoncentrerade högtbefogenheter1960-talet och uppansvar
ordergivningdirektskedde oftaDetaljstyminghierarkin. genom

till enskilda tjänstemän.
gick tillpersonligen hur det jag 1962minnsjag när uppmana-

Norrtälje förfrån min stationeringsortdes flytta nästaattatt
Stockholm. Alllantmäteristyrelsen ivecka börja arbeta per-

Stockholm.från iskedde i realiteten LMSsonalhantering
Överlantmätarna personalledande rollegentligen ingenhade

gjorda för-slutliga granskareinom sitt län utan var mer avav
förändrats.organisationen vuxit ochdess harrättningar. Sedan

förändrades.organisationför dennaStyrmekanismema större
resultatstyr-stegvis till mål- ochdetaljstyming övergickFrån

ochlångtgående delegeringkombination medning 1981 i
arbetadeorganisationeninnebar heladecentralisering. Det att

bestämdessig ditmål i sikte.med Vägen att ta avgemensamma
respektiveidvs de överlantmätamaresultatansvarig,varje 24av

avdelningscheferna vid i Gävle.femlän de LMVsamt av
skulleviss verksamhetResultatstymingen innebar också att en

verksamheten.täckningsbidrag till den totalaleverera visstett
nåddesskulle till resultatetresultatansvarigeDen att varmense

forma verksamheten.begränsningarfri med vissaatt --

M å/dixkussiøn

del påfrestningar, samtidigttill Gävle innebarFlyttningen en
och skulle ske.sammansmältningen LMS RAK Mensom av

Lantmäteriet,också förutsättningarna för dethär skapades nya
ochvitt förgrenade organisationmed det gamla lantmäteriets

Verksamhet. visade sigkartverkets högteknologiska Det vara en
omfattade plangenomförande och land-bra kombination som

mellan dessa delar ökade iskapsinformation. samspelet sam-
lämpadlantmätetiorganisation blev mycket välhället och vår att

i samhället.arbeta med aktuella problem
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få hela dennaFör organisation arbeta målatt att mot samma
införde måldiskussioner inom hela lantmäteriorganisationen

logisk följd mål- och resultatstyrningenattsom en av genom-
förts. Diskussionerna genomfördes hösten, fritt från vårens
budgetarbete och den låsning siffror skedde där. mål-Isom
diskussionen kunde verksledningen rikta uppmärksamheten

del frågor då diskuterades alla nivåer. Naturligtvisen som
diskuterades också andra frågor sedan kunde föras vidaresom
inom organisationen och nå verksledning, länsledning eller vem
de berörde.

Genom måldiskussionen utvecklades policyn inom organisa-
tionen löpande, efter beslut enhets/avdelnings/länsnivå, i
verksledning eller regering, beroende frågans dignitet.

RexuZtatsg/ming

budgetavstämningenI våren träffade verksledningen och de
resultatansvariga i dialogform överenskommelse vilkaom re-
sultat skulle uppnås, uttryckt lite olika beroendesättsom av
Verksamhetsgren. Generaldirektören arbetade normalt enbart

de resultatansvariga;29 avdelningschefema och de 24mot
överlantmätarna. På detta styrdes det decentraliseradesätt
Lantmäteriet med kontor cirka platser i landet.120

Beføgenbeter

viktigtEtt inslag i organisationen och befogenhets-var ansvars-
fördelningen. resultatansvarigaDe fick alla de befogenheter

behövdes för klara målen i överens-attsom sattssom upp
kommelse med verksledningen. Uppgifterna i överenskommel-

liksom resultatansvaret bröts sedan mellan olika nivå-sema ner
inom avdelningarna och lånen.er

Vissa undantag fanns i befogenhetema, kunde intet.ex.
lantmäteritaxan självasätta tidigare redogjorts för detsom -

gjorde regeringen vilket band till del i vår verksamhet.oss en-

Aktiv rzyrzdzggbet

vårFör organisation, med dess delegerade och befo-att ansvar
genheter, skulle kunna fungera bra, det viktigt allaattvar
hade uppfattning målen för verksamheten. Detsamma om
gällde såväl alla chefer inbördes i relationerna mellan che-som
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hela organi-gällde få med sigferna och övrig personal. Det att
marknadso-viktigt, med vår alltvilket särskiltsationen, mervar

rienterade organisation.
tradi-från haLantmäteriet under 80-talet växladeNär att en

kundorienterad uppdragsor-myndighetsroll till blitionell att en
Betoningenframfördes vissa negativa reaktioner.ganisation, så
personalensamtidigt delaruppdrag blev stark stora avsom

förlita sigTraditioneninte hann med i omställningen. att
själva djuptdroppade brevlådan sigjobben in sattatt genom av
smältakonkurrenter hade svårtrotad. våra Lant-Ja, även att

effektivitet.mäteriets höjda
särskild uppmärk-nödvändigt rollfråganblevDet ägnaatt

skulle ha myndig-blev Lantmäterietsamhet. Resultatet att en
Viinriktning kunderna.hetsroll med aktiv tog ettmotmen

fungera braorganisationens olika delar attattstort steg mot
inomledningsutvecklingsarbetetillsammans inleddenär ett

årLantmäteriet 1983.

lxdningyutøeøk/ing

i januarii ledningsutvecklingenförsta 1983.Det togssteget
avdelningscheferna och överlantmätarnaGeneraldirektören,

skulle kun-för diskutera hursamlades under hel vecka atten
sikte, hurmed mål ihela organisationen arbetaatt sammana

och skulle förbättraskulle utveckla chefskapet hur samar-
organisationsnivåema.betet mellan de olika

ledningsut-formades också de övriga iVid denna träff stegen
ialla anställda skulle deltavecklingsarbetet. Vi enades attom

anställda få tillfälle delta idetta arbete. skulle allaDessutom att
organi-allt i syfte förbättra arbetet inoms.k. servicekurs, atten

och kundernasmedvetna vår situationsationen och bli ommer
behov.

samråd mellanförändringsarbetet utarbetades iDetaljerna i
s.k.ledningsråd, bestående fyraverksdirektionen och ett av

förstärkte direktionen vidöverlantmätare den tidensom
lantmäteriet.behandling viktiga frågor förav

Tn steg

ledningsutvecklingsarbetet antalInför det fortsatta etttogs
Visare. Syftet med dembudord fram under attnamnet var

bordemed korta slagord peka vad alla inom Lantmäteriet
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för förbättra vårt arbete, internt och Undergöra att externt.
ledningsutvecklingens gång diskuterades sedan dessa Visare och
omformades i viss mån för levande idékälla.att vara en

andraDet i utvecklingen inom Lantmäteriet in-steget treav
nebar samtliga chefer inom olika områden träffades ochatt
diskuterade sitt arbete, sina chefsroller, vilka möjligheter hade
och vad behövde förbättra.

Skälen till behövde förändra stod klart för de flestaatt oss
rekordbyggandets tid vilket gjorde hadeöver attvar nu-

god service också inom delar samhällsbyggan-attresurser ge av
det tidigare inte orkat med. detta krävde viMen attsom
marknadsförde och verkligen försökte till kundensattoss se
olika behov. breddning våraDenna produkter och tjänsterav
krävde också breddade individer, lärdeatt attoss som oss
marknadsföring och verkligen kunden iatt satte centrum.

ÄvenMyndighetsrollen ställde också speciella krav näross.
arbetade uppdragsbasis, i konkurrens med andra, detvar

viktigt använde de grundprinciper gäller vid myndig-att som
hetsutövning. Vi jobbade den marknaden,öppna men gav

själva begränsade krav ställdeDessa vioss ramar. som oss,
viktig förutsättning för den roll aktiv myndighetvar en som
ville spela. Självklart drog också tydlig mellangränssom en

de icke konkurrensutsatta och de konkurrensutsatta delarna av
vår verksamhet. Vi hade myndighet också öp-storsom en- -
penhet gjorde vår verksamhet lätt granska, vilketatt attsom var

såg styrka och kunderna förtroende förett gottsom en gav
oss.

Vår situation, beskrivits viktig förmedla tillattsom ovan, var
alla cheferna vid de olika chefskonferenserna. lika viktigtMen

all personal fick bilden klar för sig. gjordes i detDettaattvar
tredje i ledningsutvecklingen.steget

.Si/agord

tidigare nämndaDe "budorden" Visare användes i det tredje
hjälpmedel målen diskuterades. innehöllDenärsteget som

också goda råd och tankeväckare hur skulle klara den om-
ställning framtiden krävde.som

Visare diskuteradesDessa vid varje sammankomst, alla läni
och distrikt såväl vid centralmyndigheten. Begreppsom som
diskuterades och till den vardagen Sättomsattes t.ex.egna var
fart organisationenl", rädd"Var myndighetsrollenl",om
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komVisarnasjälvl.Dig"Bjudochekonomiskt""Tänk att
vardagen.istimulansochtankeväckarefungera som

utueøk/ingPeryon/zg

SAS-kursernade s.k.såvälVi prövade typ avannansom en
anpassningochutvärderingEfterpersonalen.förservicekurs

isiglantmäteripersonal aktiveraallområde ficktill vårt en ser-
vicekurs.

ochundergenomfördes 1983ledningsutvecklingsarbetetHela
föruppföljningarmed sä-arbetadedärefterTiden att1984.

organisationen.iförändringarskeddeverkligendetkerställa att
ändradedenfärgadespersonalutbildningeninomUtbudet av

också framöver.skeddeLantmäteriet. Detinominriktningen
serieoch 1987undergeneraldirektören 1986leddeT.ex. en

Även viktigadettaidéer iandraLantmäteriet"."Chef ikurser
förslagsverk-stimuleragenomfördes,arbete attt.ex. genom

samheten.

planeringStratqgiJ/e

förmågadessberoendeexistensorganisationsVarje är attav
kravväxandedekandensåsig mötaochutveckla attanpassa

medanpassningardessaklaraställer.omvärlden För attsom
80-talethälftenunder andrainfördesframförhållninggod enav

organiseratLantmäteriet sätt äniplaneringstrategisk ett mer
tidigare.

Lantmäteriets tjänsterbehovenbeskrevochfångade inVi av
alter-beskrevutvecklingsmöjligheter,belystesiktlång samt

Vi fin-dessa.konsekvenserochhandlingsmöjligheternativa av
logisklättförståelig,blevså denverksamhetsidévårslipade att

Lantmäterietalla imåletmedkommunikationsvänligoch att
meningengrundläggandetill denskulle kännamed ryggmärgen

fannsLantmäterietvarförocharbetsuppgiftermed sina veta
till.

lxdningmganisationen

frånfriståendeheltlantmäteriavseendeilänenSedan länge var
kundeprojektellersamarbete ivarandra, låt annatettattvara
s.k.denberedning In-efterbeslöt LMV,förekomma. 1978 av

ochfastareorganiserategreringsgruppen, permanentatt meren
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samverkan mellan län för den tekniska Verksamheten. Länen
grupperades i samverkansområden.8 dessaInom skulle de
stödja varandra och dra varandras inytta t.ex. ut-av resurser
rustning och kompetens. skulle inteDet nödvändigt förvara
alla län bygga tillräckliga Inomatt upp egna resurser. samver-
kansområdena skulle regelbundna överläggningar hållas mellan
överlantmätarna och de tekniska länslantmätarna. Någon sam-
mankallande eller särskilt ansvarig försättannat att samver-
kan korn till stånd utsågs inte. sådanEn nominering bedömdes
antagligen kunna bli alltför kontroversiell.

kanMan knappast samverkansområdenasäga gjorde succé.att
länVarje fortfarande resultatområde och hadeett egetvar ett

ganska måttligt intresse släppa inkomstmöjligheter från detatt
länet till fannsDet f.ö. inte några bra modellerett annat.egna

för dela kostnader och intäkter.att
behovetMen samverkan mellan län förstärktes undan förav

undan. gällde inteDet bara i fråga tekniska verksamheterom
och förväntade investeringar teknik, förävenstora utanny

fastighetsvärdering och för förrättningar åt kunder medt.ex. en
Iänsövergripande organisation. Inom överlantmätarkretsen
väcktes därför frågan1985 organisationtypom en annan av

bl.a. inbegrep resultatansvaret. tillsatte till följdLMVsom av
överlantmätarnas initiativ arbetsgrupp för organi-överatten se
sationsstrategin. Gruppen framlade diskussionsunderlagett

bl.a. innehöll tankar indelning landet i regioner,som om av var
och omfattande flera län. Arbetet fortsatte i projektgruppen en
med bl.a. för länen och för facken.representanter

utgångspunktEn för detta arbete regionindelningattvar en
borde genomföras. meningarnaMen hur detta skulle skeom

delade. ståndpunktEn i bibehålla den gäl-att stortvar settvar
lande organisationen, således med överlantmätarna län-som
schefer. Den andra ståndpunkten, bl.a. biträddes fack-som av

åsyftade plattare organisation i vilken enhetscheferna,en, en
distriktslantmätarna m.fl. skulle direkt under regionche-sortera
fen, medan överlantmätarna enbart skulle för vissa be-svara
stämda länsfunktioner och därvid fungera nivåsamma som
enhetschefema. båda alternativenI skulle det finnas region-en
chef med resultatansvar för regionen och med möjlighet att
organisera gemensamma resurser.

olika ståndpunkternaDe naturligt kopplade till fråganvar nog
regionernas storlek. regionerI det svårare till-storaom attvar

lämpa den platta organisationen eftersom antalet enhetschefer
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båda stånd-representerade degrundendär skulle bli Istort.
betydelse förenhetschefernasockså olikapunkterna synnog

verksamheten.och roll i
stridbara ochbåda ståndpunkternaFöreträdarna för de var

sidannågonderageneraldirektörensvårt fördet visade sig att ge
skulle tilläm-modellernadärför bådaResultatet blevrätt". att

val.regionchefernasde blivandeallt efter egetpas,
Nordsveri-följande: RegionslutligenRegionindelningen blev

Mellansverigeregion Uoch län, E,AC BDW, X, Y,ge
Östsverige regionoch län,och län, region AB, D IS

Sydsverige G,län, region H, K, LochVästsverige O, RN, P
och län.M

i regionernakom tillämpasorganisationenplatta"Den att
Öst med överlantmätarnaandra, denoch denMellan, och Väst

Syd.Nord ochregionernalänschefer, i de storasom
organi-för denfå politisktsig svårtvisadeDet att nyagensvar

blevlandshövdingar detta.flera Detsigsationen. Bl.a. motsatte
lantmäteriin-iofficiell sanktionering,någonheller aldrig t.ex.
frågan bestäm-avdramatiseramåni någonstruktionen. För att

divisio-tillregionernaför döpageneraldirektörende sig att om
avdelningscheferformellttillsattes,Divisionschefer somner.

julihos från den 1 1990.LMV,
befogenheteri princip dedelegeradesdivisionschefemaTill

verksamhetsplandengenomföraerfordrades för att somsom
undantag.angivnafåtalmedfastställts GD, närmareettav

anställningbeslutmåBland undantagen över-nämnas om av
enheter.inrättandeenhetscheferochlantmätare samt av nya

generaldirektörensminskadesregionaliseringenGenom
avdelningschefer och 5till dvs.kontrollspann från 529 10,

och efterläng-avsevärddetta innebardivisionschefer. Att en -
uppenbart. Divi-för verksledningenrationaliseringtad är-

reformer.till årsgällde fram 1995sionsindelningen

verkram/JetxidéLantmäteriets

stymingsfrå-ochlednings-utvecklingenbeskrivitsharOvan av
fram.policynLantmäteriet och hurinom processatsnyagorna

den verk-redovisasammanfattningvill jagi formNedan enav
aktuellhälftenundergällasamhetsidé kom att nusenare avsom

period.
förmyndighet medserviceinriktadLantmäteriet är ansvaren

anslagsfinansie-medarbetarmarkfrågor. Vikartproduktion och
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rad Verksamhet och avgiftsfinansierad förrättnings- och upp-
dragsverksamhet. det gäller marknadsföringNär och ekono-
misk redovisning dock klar åtskillnad mellan de olikagörs en
verksamhetsformerna.

Lantmäteriet arbetar i all sin verksamhet finansie-oavsett-
ringsform marknadsorienterat och samtidigt opartiskt. Lant--
mäteriet har decentraliserad och lokalt förankrad organisa-en
tion samverkan kan förstärkas den regionalasom genom av
eller centrala organisationen med tekniska och personella resur-

Organisationen anpassningsbar och tillåter rörlighet.ärser.
Lantmäteriet arbetar med utvecklad mål- och resultatstyr-en
ning. Lantmäteriet har beredskap för i samverkan med kun-att
derna eller, då så lämpligt, med myndighet eller före-är annan

utveckla systemlösningar tillgodoser kundernas behovtag, som
service inom områden där de lantmäteritekniska uppgifternaav

väsentlig del i helhetslösningen.utgör en

De tjugo årens utvecklingsenaste

Inledning

kan dela in LantmäterietsMan utvecklingsverksamhet i två hu-
vudområden landskapsinformationsområdet fastighets-och-
området. Omfattningen denna verksamhet ökade kontinuer-av
ligt under den aktuella perioden, vilket fick följdtill in-attnu

omorganisationer behövde för degörasterna att ta vara
rationaliseringsmöjligheter möjliga grund desom var re-av
sultat utvecklingsverksamheten arbetat fram.

Landrkøriryömatáønxømrâdet

Vid organiserandet införLMV sammanslagningen 1974 togsav
föra för utvecklingen inom landskapsin-greppet att ansvaret

formationsområdet till verkets Kartavdelning. Grundtanken var
FoU-arbetet skulle kunna bedrivas effektivt berördatt mer om

personal frikopplad från de ordinarie produktionsuppgif-var
inledande skedeI satsades förhållandevis blygsammatema. ett
utvecklingen. Efter hand, särskilt i takt med detattresurser

framstod möjligt rationalisera åtskilliga arbetsmoment iattsom
den tekniska verksamheten olika datorstöd,typergenom av
utvidgades emellertid insatserna. Sålunda satsades i början av
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medanteknisk FoUårsarbetskrafterperioden drygt 50 mot-
perioden 100.siffra för slutetsvarande var caav

verksamhetsplaner,årligastyrdesFoU-verksamheten genom
särskiltmedsamverkanutarbetades i avnämarna,nära ver-som

tidspe-hälftendenUnderproduktionsavdelning.kets senare av
ingickstyrningenutvecklingsplaner. Itreårigatillkomrioden

utvecklings-specielltperiodendelenockså under större ettav
Utvecklingsarbetetavvecklades.småningomdockråd, som

projektform.iutsträckninggenomfördes i stor
LantmäterietutvecklingsverksamhetenfrånResultaten gav

produktionen. Ettrationaliseringarochprodukterbåde avnya
utvecklingsverksamhetendominerat är över-klartområde som

resultatExempelteknik.till digitalanalogfrångången av
följande:utvecklingsavdelningenvid ärverksamheten

utredauppgiftmedarbetsgrupptillsattes1986 att sam-en-
digitaliinformationgeografiskgrundläggandebehovhällets av

konsekvenserorganisatoriskafickutredningform. Denna stora
landskapsinformation.allmänproduktionvidpå LMV av

CD-ROM.kompaktskiva,började levererasDigitala data-

tillleddeområdetfotogrammetzriskadetinomUtvecklingen-
höjdda-rikstäckandeuppbyggnadproduktionsmässig enaven

utveck-ortofotoframställning. Dennadatorstyrdtabank liksom
konsekvenser.organisatoriskaocksåling fick

kartfram-ochberäkningautomatiskförAutoKa-systemet-
hela denunderutvecklingkontinuerligvarit underställning har

dethar varitAutoKa-utvecklingen20-årsperioden.aktuella
underbedrivitsutvecklingsprojektetomfattande pe-sommest
och väl 100omfattatutvecklingsinsatsmedrioden, gottsomen

marknadsfö-medkombinationUtvecklingen iårsarbetskrafter.
användas förkomledde tillringsinsatsema attsystemetatt

ochLantmäterietinomkartläggningochmätningpraktiskt all
blandsärskiltanvändare,tillspridningfickockså externastor

lett tillharUtvecklingenmyndigheter.kommunala även att
mark-förLantmäterietinomtillkommitarbetstillfällenmånga

ochunderhållutbildning,nadsföring, support.
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1986 etablerades kartutvecklingsgrupp i Kiruna meden upp--
gift utveckla tekniken producera tematiska kartor medatt att
hjälp datorkartografi.av

Faytzg/Jetxømrâdet

Utvecklingsverksamheten inom fastighetsområdet har under
hela perioden bedrivits vid fastighetsavdelning.LMV Många:s
utvecklingsprojekt har genomförts, ofta med deltagareäven
verksamma inom Lantmäteriets regionala och lokala organisa-
üOn.

Det gäller föra och idéer rationellarerönatt ut nya om en
hantering fastighetsbildnings- och fastighetsregisterverksam-av
heten till alla kontor120 i landet. Detta inte alltid lätt,ärute
eftersom det sin tid förankra teorier hos detar att utenya
praktiskt verksamma. Några förändringar har inte skettstörre
inom fastighetsområdet sedan fick jordabalk och fas-en ny
tighetsbildningslag den januari1 1972. Den modell för hante-
ring fastighetsbildningsverksamheten då infördes iav som
Lantmäteriet har hela tiden och inteanvänts blivit föremål för
några förändringar. slutetstörre I perioden påbör-1995av - -
jades projekt några år troligen kommer heltett som om att
förändra och organisationensättet vid fastighetsbildning. Man

det kommer möjligt erhållatror att SO-procentigatt attvara en
rationalisering utnyttjande information i uppbyggdagenom av
databaser teknik.samt ny

Lantmäteriet och kulturen

N aliamz/atlalprtyeklet

förstaDen nationalatlasen "AtlasSverigeöver Sverige"över
färdigställdes efter1971 det arbetet påbörjades 1953. Höstenatt
1984 LMV initiativ till där frågan ställdestog möte detett om
inte dags nationalatlas i Sverige.att utgevar en ny

Stort intresse visades för frågan. fannMan tidigt stadi-ett
det lämpligt med huvudmän föratt nationalat-um trevar ett

lasprojekt, nämligen LMV, skulle tillhandahålla erforderligtsom
underlag baskartor, Statistiska Centralbyrån -SCBav som-skulle kunna för det statistiska underlaget Svenskaansvara samt
sällskapet för antropologi och geografi SSAG som var en- -
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hadeSverige ochgeograferna iintresseorganisation för ensom
nationalatlas.framtagandetviktig roll vidmycket enav

frånmedförstudiepåbörjades1985 representanter ovan-en
länsstyrelsen i Norrbot-och SSAGnämnda SCB,LMV, samt

myndigheterförföreträdareKarträd med 13län. LMVtens :s
följde utredningsarbetet.och organ

fattade intresseregeringenpresenterades förFörstudien som
tillkronorbeslötfrågan. Riksdagen 600.000för avsättaatt en

fram-underlagfram ytterligarefördjupningsstudie för att om
Sverige.atlasställning överen nyav

projektformibedrevs underFördjupningsarbetet 1986 av
övriga in-mängdsamarbete medoch iSCB SSAGLMV, en

tressenter.
regeringenutredningen tilllämnadesaugustiDen 20 1986
framställasnationalatlas skullesvenskförslagmed att en ny
hade förklaratoch SSAGSCBinformation LMV,attsamt om

så-huvudmannaskapet försigåtasig villiga ettgemensamtatt
dant projekt.

tillkostnadsberäknats 75projektetfördjupningsstudien hadeI
för mkr.skullemkr 40staten svaravarav

bostadsministernförklaradebudgetpropositionårsI 1987
förslag tillpositiv till detställer migGustafsson: "JagHans

Riksdagenutarbetats".nationalatlas harframställning somav
förslag.bifalla regeringensaprilbeslöt den 29 1987 att

avtaljuniträffade sedan den 1987och 1SCB SSAGLMV,
framställamed måleti projektsamverkan attett en nyom

grund-avtalet konstateradessvensk nationalatlas. LMVI att
inför regeringenhaderegeringsbeslutetval ansvaretav

ekonomiskadrevs inom givnaför projektetprogramansvar att
och tidsmässiga ramar.

under hös-och avslutasstartade den juliProjektet 19871 nu
övergå tillkommerfortsatta verksamheten1996. Den attten

myndighetsansvar förbli LMV.att ett
bra exempelprojektetkan tvekanMan ärsäga ettattutan

Mångaolika intressenter.lyckad samordning mellan myn-en
har varitorganisationer och kunnigadigheter, personer engage-

PC-versionband ochframställarade i projektet med 17att en
arbetat inom projektet.Totalt haratlasen. 300över personerav

projektet.uppmärksammadesIT-propositionen vårenI 1996
Stockholmförändringar.organisatoriskaProjektet innebar I

anställda, medanmedhuvudredaktiontillskapade LMV sexen
10-talmedproduktionsenheti byggdeKiruna ettupp enman
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anställda med hjälp datorkartografi produceradesom av en av
världens modernaste nationalatlaser.

organisationssynpunktUr nationalatlasprojektet intressant.är
Via avtal myndighet eller institution vid univer-ettgavs en en
sitet i uppdrag temavärd för band. Förslag tillatt ett tema-vara
band därefter hand huvudredaktionen och produk-togs om av
tionsenheten i Kiruna. Genom särskilt avtal svarade sedan Bra
Böcker för tryckning, marknadsföring försäljningsamt av
böckerna.

Många samordningsprojekt inom det kulturella området har
misslyckats. Projektet Sveriges nationalatlas blev lyckatett stat-
ligt projekt kan intresse för många studera.attsom vara av

Karteømçányeøêtel

Sverige finns uniktI material historiska kartor, dvs. kartorett av
framtagna före är kartor1900. förvaras bl.a.Dessa iLantmäte-
riets olika arkiv. kan studeraHär vilka förändringarman som
skett frän 1600-talet fram till våra Kartorna utgör ett
värdefullt kulturarv och outtömlig källa för forskning.är en

Lantmäteriverket kunde under slutet 1970-talet konstateraav
intresset för Lantmäteriets historiska kartor ökade kontinu-att

erligt. Sverige saknade dock för historiska kartorett centrum
och flygbilder kunde stå till forskares och allmänhetenssom
tjänst. de tidigare omnämndaI utredningarna "Linfo-
utredningen" och Kartpolitik väcktes85" frågan skapaattom

riksmuseum för landskapsinforrnation. Regeringen ingaett gav
medel till förverkligande idéerna.ett av

tillsatteLMV i slutet arbetsgrupp1988 fick iav en som upp-
drag fram studie skulle ligga till grund föratt ta en som en ny
framställning till regeringen.

denna arbetsgrupp fannsI från Länsstyrelsen irepresentanter
Gävleborgs län, Statens institut för byggnadsforskning, Sveriges
geologiska undersökning, Centralnämnden för fastighetsdata,
Riksarkivet, Gävle/Högskolan Sandviken, i Gävle-Länsmuseet
borgs län, Projekt Gävle Samhällsbyggarstaden, Stockholms
universitet, kulturgeografiska institutionen Gävle kom-samt
mun.

Slutrapporten "Karteum fönster Sverige"ett mot presente--
rades i början år föreslogs1992. Karteum bli förett centrumav
svenska kartor. Verksamheten skulle enligt planen framför allt
bygga källmaterialet i olika arkiv,LMV innehåller:s som
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ochflygbilderkartblad,trycktahandritade kartor,äldre000300
snedbilder.

iförekommaska kunnaverksamhetflerdeladtänktDet är att
funktionerflerainnefattai sigska stortettMuseetKarteum. -

konfe-multimediateknik,modernutställningsdel medarkiv,
ock-Tillundervisningsdel. Karteum ärochforsknings-rensdel,

park.geologisk Iochturistinformationläggasså tänkt enatt
utställning-publikaskulledärsamverka;delarnaskulleKarteum

utnyttjasinformationenlägesbundnadenskulledärrymmas;ar
blidet kunnaskulleminstsamhällsplaneringens tjänst. Inte etti

fördatatillgängligfinnsinformationvärldsunikdärcentrum
fun-allmänhet.och Karteum ävenforskaremyndigheter, avses
flyg-ochomfattande kart-detlagringförarkivett avsomgera

produk-allarkiverakunnaskulle i Karteumbildmaterialet. Man
åren.75deunderflygbilderoch närmastedatakartor,tion av
Gävleiförverkliga KarteumförmedelhemställanEn attom

Friggebo,Birgitstatsrådettilljuniden 1992översändes 30
Miljö-Thurdin,GörelstatsrådetKulturdepartementet, samt
tvåuppvaktades deVidarenaturresursdepartementet. stats-och

projektetinformationytterligareråden för samtomatt ges
statsfmansiellagrund detPåkarteumidén.bakomtankarna av

projektet.stöd förinteregeringenkundeläget ge
digitali-etappmålvidare.dock EttlevdeKarteumidén attvar

därigenomskullearkiv. Mankartmaterial LMVäldre :sursera
förslit-reduceraochtillgängligtlättarematerialetkunna göra

länsarbetsnämndenfrånhandförstamedel iGenomningen.
miliTelestugan Segersta,s.k.vid denarbeteigångsattes enett

utvecklingsinsat-utbildning ochomfattandeEfterfrån Bollnäs.
digitaliseringsutrustningochdatoreriinvesteringarsamtser

igångverksamheten 1993.kom
detochi Segersta,sysselsätter 10Projektet scan-personerca

ianvändningtvekankommermaterialetnade storutanatt en
framtida Karteum.ett

uppleva ikunnaskullevadliten visionFör manatt omenge
1995tillskapade LMVkommande Karteum ettett

förvalt-sina-inomlantmäterimuseum-litet"Minikarteum"
besökandehoskarteumidénförankraallt förningslokaler att-

beslutfattare.ochallmänhet
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De tjugo årens regionalpolitiska satsningarsenaste

Inledning

Lantmäteriet har under perioden 1974-1995 deltagit i regional-
politiska satsningar olika i Sverige. Eftersom Lantrnäte-orter
riet är på 120 i landet har det varitrepresenterat orterca natur-
ligt politiker de velat etablera vissnär verksamhetatt orten
frågat Lantmäteriet de haft några idéer lämpliga projekt.om

kanMan Lantmäteriet haftsäga handlingsbered-attnog stor
skap för satsningar och har därför snabbt kunnat försenya
politiker med förslag. Eftersom det i samhället under perioden
funnits stark tryck ökad produktion landskapsinformationav
har etableringar produktionsställen olika platser inya av
landet varit till föräven Lantmäteriet.stor nytta

Redan Lantmäteriets etablering antal frånett stort orter
har1974 regionalpolitisk bakgrund.starten bedömdesDeten

viktigt med lokal representation så olika frågorvara en att om
fastigheter och kartor kunde hanteras källan. Därför kändenära
lokala politiker väl till Lantmäteriet.

Nedan redovisas gjorda regionalpolitiska satsningar inom
Lantmäteriet olika i Sverige under perioden 1974-1995.orter

Norrbotten: än

Inom Lantmäteriet har de regionalpolitiskastörsta satsningarna
skett i Norrbottens län. syfteI stärka sysselsättningen iatt
Norrbotten beslutade riksdagen förlägga1983 produk-att en
tionsenhet för ekonomiska kartan till Luleå. Samtidigt inrätta-
des enhet i Kiruna med uppgift modernisera landetsen att
storskaliga registerkartor. Beslutet innehöll också resurstillskott
till den redan då påbörjade vegetationskarteringen i Luleå.

Som motiv för regeringens proposition till riksdagen anförde
departementschefen bl.a. följande:

" De åtgärder lämnarjag förslag har godasom om
möjligheter utvecklas vidare på sikt. De kan bidraatt
till Luleå och Kirunagöra till för sådanatt centra
högteknologisk verksamhet produktion land-som av
skapsinformation jag vill därvidutgör. särskilt peka

den möjlighet till samarbete ifråga typerom nya
kartprodukter mellan Lantmäteriet och detav m.m.
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förslagSatellitbild AB minanybildade företaget som
....."förutsättningar förger

konfirmeradesregionalpolitiska ambitionerDessa senare ge-
utvecklings-i Kiruna inrättariksdagens beslut 1986 att ennom

kartografi.datorstödd tematisk En-inriktningenhet med mot
national-med framställning denheten avsågs bl.a. arbeta nyaav

Samlokaliserad medbeslutaderiksdagenatlasen 1987.omsom
utvecklings- ochsamtidigtutvecklingsenheten inrättades en
fastighetsdata, CFD.Centralnämnden förproduktionsenhet för

fastighetsda-lantmäteri- ochNorrbotten inomSatsningarna i
regeringenså lyckosammataområdet ansågs att se-passvara

särskildaskulle tillföraslantmäteriverketdermera föreslog att
produktionenhet företableramedel för i Kiruna ävenatt aven

medbeslutade i enlighetRiksdagenGeografiska Sverige Data.
i juniförslaget 1988.

arbetat förenheterna etableratshar alltsedanLantmäteriet att
de syssel-verksamheterna. Idagvidareutvecklabefästa och ger

i Kiruna.75-tal 50sättning ät näraett personer, Varav
Norrbottens tek-har förstärktbeslutenregionalpolitiskaDe

lantmäteriområdet. harinomkompetens Deniska ochresurser
verk-utvecklabidragit tilldirekt och indirektdärigenom att nya

utanför länetssåväl inomoch kompetenssamheter somny
mängdBesluten har möjliggjortlantmäteriorganisation. en nya

utvecklingsinsatser:

KarÅr/êmrza

regionalpolitiskautvärdering degjorde LMV1987 sats-aven
föreslogsdennalän.ningarna inom Norrbottens I attrapport

för iförutsättningarnabordeutredning görasnärmare attaven
produktions-ytterligare regionaltsödra Sverige bygga ettupp

omedelbart projektgrupp.tillsatteställe. LMV en
därutredningpresenterade hösten 1987Gruppen manen

produktionsenhet i Karls-etableringkonstaterar att av enen
lokalise-dels för Karlskronamedför fördelar,krona stora som

arbetstillfällen skapasochtjugofemtalmedringsort i och ettatt
förenheten, delsbyggs vidhög teknisk kompetensatt uppen

produktionkraftfullt resurstillskott förfårregionen ett avsom
förutsättning-ökadedärmed bl.a. färlandskapsinformation och

kartanvändarnasamarbetet medutvecklaför ytterligareattar
också etable-konstaterarutredningeninom regionen. Men att
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ringen kan innebära vissa störningar i nuvarande planerLMV :s
för genomförande den långsiktiga planen för produktionav av
allmän landskapsinformation "Kartpolitik 85" .

förutsättning förEn produktionsenhet ska kunnaatt en ny
etableras regionalpolitiska medel storleksordningen 28att av
mkr ställs till förfogande för investerings- och övriga uppbygg-
nadskosmader vid enheten.

Utredningen förutsatte vidare efterLantmäteriet den före-att
slagna uppbyggnadsperioden det totala förövertog ansvaret
finansieringen verksamheten vid enheten.av

Utredningen bedömde personalbehovet vid enheten till 25ca
efter uppbyggnadsskedet. Vidare gjorde Riksantikva-personer

rieämbetet bedömningen helårsanställda behöv-5att ca
des för verksamheten med fornminnesdokumentationen.

Förslaget i utredningen gehör och regionalpolitiskavann me-
del satsades för i Karlskrona bygga regional enhetatt upp en -
Kartproduktion Syd för bl.a. produktion ekonomiskaav-
kartor inom de sydligaste länen.sex

Å Kartz/årdrmztra/nga

Ånge etablerades iI mitten 80-talet kartvårdscentral medenav
hjälp regionalpolitiska medel. Verksamheten till 90ärav pro-

inriktad kvalificerad kartvärd åt Lantmäteriets förrätt-cent
ningsarkiv. förekommer viss uppdragsverksamhet åtDärutöver

riksantikvarieämbetet, kommuner m.fl.museer,
Ånge,Kartvårdscentralen betydande arbetsplats i inteär en

minst för kvinnor. har i dag anställda,Man 22 4 är män.varav
Ångehar i lyckats byggaMan unik kompetens inomupp en

området och hari dag anseende inom konserverings- ochgott
arkivvärlden.

Undesbeg GS D

etablerades, efter omfattande förberedelsearbete1988 ett av
Örebroöverlantmätaren i län, särskild enhet i Lindesberg.en

Syftet med satsningen dels påskynda uppbyggnadenattvar av
geografiska databaser dels skapa ytterligare arbetstillfällen iatt
Bergslagen.

Etableringen möjliggjordes omfattande regionalpolitiskaav
satsningar från antal olika intressenter, totalt satsade 4,5ett som
mkr fördelade enligt följande:
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kkr000Industridepartementet 2
kkr1 200Länsstyrelsen

kkr600AMS
kkr500Bergslagsdelegatzionen
kkrLindesbergs kommun 200

karttekni-anställda, femnärvarande totalthar förKontoret sex
kontor-digitaliseringsarbetenhuvudsak utförker i samt ensom

schef.
inomalltsedan legatkontoretOrganisatoriskt har starten

Örebro underställddirektKontorschefenlän.Lantmäteriet i är
budget.för kontoretsoch haröverlantmätaren eget ansvar

Lycksele

tvåLuleå dekartan iden ekonomiskaVid produktion överav
inrättalämpligtfann detnordligaste länen attatt envarman

län.arbetsenhet inom Västerbottenssärskild
inrättandetsatsades därvid vidregionalpolitiskaSärskilda pengar

harCirka femLuleå i Lycksele.arbetsfilial till personerav en
ekonomiska kartläggningenarbetat med denunder årsenare

i Lycksele.vid arbetsenheten

Siegenta

beskrivitsharsatsningar iregionalpolitiska SegerstaDe ovan
Karteumprojektet.under presentationen av

kommentarAvslutande

regionalpolitiska satsningarnahar deUnder perioden 1974-1995
omfattande.verksamhetsområde varitLantmäterietsinom

framför-Lantmäteriet haft godtill detta har varitSkälet att en
färdiga förslag etableringareller mindrehållning med mer

Lantmäteriet harsysselsättningsbehov funnits.där Förorter
Vimycket betydelse.regionalpolitiska satsningar haftdessa stor

och dessutom snabba-till teknikhar snabbare kunnat ta nyoss
önskvärda digitala produkter.förse samhället medkunnatre
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Ännu sammanslagningen

Bakgrund till förändringsprocessen

Uppdragweréxambetensutveckling

Lantmäteriets uppdragsverksamhet såsom tidigare harväxte -
redovisats kraftigt under1980-talet. anledningEn till detta var-

den sammanslagning skett den dåvarande1974att som av
lantmåteriorganisationen och Rikets allmänna kartverk RAK
efterhand visade sig betydande integrationsfördelar. Dege
centrala för utveckling och produktion stärktesresurserna sam-
tidigt den verksamhet tidigare bedrivits vid fickRAKsom som

lokal och regional organisation för känna marknadenen att av
och föra produkter och tjänster. En anledning tillut attannan
uppdragsverksamheten ökade medvetna satsningar inomvar
organisationen vikande efterfrågan inom fas-ersättaatt en
tighetsbildningen med breddad uppdragsverksamhet. dessaI
satsningar ingick Övertagande verksamhetäven från vissaav
privata företag.
Vid 1990-talets början genomförde Riksrevisionsverket RRV
utredningar myndigheter med omfattande uppdrags-om mer
verksamhet. Lantmäteriet ingick i dessa studier. RRV presente-
rade vissa bolagiseringsförslag, inga verksamheterävenmen om
inom lantmäteriet vid detta tillfälle bedömdes lämpliga för bo-
lagisering visade aktiviteterna från statsmakternas sida denatt
omfattande uppdragsverksamheten kunde ifrågasättas. Detta
både utifrån intresset myndighetsrollen, dvs.värna und-att om
vika risken för kritik statliga myndigheter skulle blandamot att

skilda roller, och utifrån intresset konkur-samman att garantera
rensneutralitet i förhållande till andra aktörer. Till detta kom en
politisk omorientering koncentrera den statliga förvalt-mot att
ningsorganisationen till kämverksamhet och bolagisera ochatt
sälja verksamhet.ut annan

FaJtzQg/Jetxregáttrvringenxframtid

Fastighetsregistreringen fördes från1990 länsstyrelsernaöver
till lantmäteriorganisationen. bedrevsDen vid de länsvisa fas-
tighetsregistreringsmyndigheterna därutöver hade cirka 30
kommuner för fastighetsregisteringen inom sitt områ-ansvar
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de, organisatoriskt kopplade till överlantmätarmyn-som var
digheterna. Tanken effektivisera fastighetsregistreringenatt

föra uppgiften till fastighetsbildningsmyndig-överattgenom
heterna började diskuteras. ledde till regeringenDetta att gav
Lantmäteriverket i uppdrag utreda frågan fastighetsre-att om
gistretingens framtid.

Uppbyggnaden fastighetsdatasystemet började också attav
sig sitt slut de sista delarna landet i drift inärma sattes sep-av

tember Centralnämnden för fasüghetsdata CFD hade1995.
primärt inrättats för medverka genomförandet fastig-iatt av
hetsdatareformen frågan framtid efteroch organisationensom
reformens genomförande hade diskuterats från tid till annan.
Samtidigt hade utvecklat och tillförtsCFD tjänster nyanya
uppgifter, bl.a. inom kreditmarknadsområdet.

H umdmannayêqbel för fastzggbetrbildning

Frågan huvudmannaskapet för fastighetsbildningen fick,om
tidigare lösningi början 1970-talet in-nämnts,som en av som

nebar kompletterad medstatlig rikstäckande basorganisationen
specialenheter för tätortsutvecklingi 40-tal kommuner.ett

gränsdragning kom dock vid flera tillfällen,Denna prövasatt
både i ärendenårs lantrnäteriutredning och i antal1980 ett stort
där kommuner begärde utökning sitt verksamhetsområdeav
eller tillstånd specialenhet. fanns således i vissainrätta Detatt
kommuner intresse ökat för fastig-attett att ett ansvarav
hetsbildningen. Samtidigt fanns, främst från vissa intresseorga-
nisationer, ökande kritik huvudkommuner övermot atten

skulle hantera fastighetsbildningsfrågor. kritikDennataget
grundade sig uppfattningen det olämpligt rättssä-äratt ur

vidkerhetssynpunkt kommun kan uppträda i olika rolleratt en
förrättning, dvs. markägare, företrädare för plane-en som som

ringsintressena och fastighetsbildare.som

Lantmäteriverkets idépromemoria

regeringens frågan fas-Som uppdrag utredaattsvar om om
tighetsregistreringens framtid Lantmäteriverket ipresenterade
april idépromemoria, innebar1992 störreettatten som grepp

frågan delarvad uppdraget avsåg. Förslagen berördeäntogs
den befintliga lantmäteriorganisationen, inskrivnings-CFD,av
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verksamheten vid tingsrätterna åsättandet taxeringsvär-samt av
den vid skattemyndighetema.

I promemorian föreslogs helt och betydligt enklareatt en ny
myndighetsstruktur skulle införas. Genom lägga deatt samman
fastighetsanknutna uppgifterna till centralmyndighet ochen en
myndighet län redovisade möjligheter till betydandeper man
besparingar. Som skäl för förslaget fanns "helhets-även ett
kundstänkande, gick skulle avstyckning,ut attsom man
lagfart och taxeringsvärde i och myndighetskontakt.en samma

ledDessutom arbetet med införa fastighetsdata-att ett nyttnu
sitt slut, varför det ansågs lämpligt förasystem mot att samman

CFD och Lantmäteriverket till centralmyndighet och tillen ny
denna föra vissa utvecklings- och ledningsfunktioner föräven
inskrivningsverksamheten från Domstolsverket och för arbe-

med åsättande taxeringsvärden från Riksskatteverket.tet av
Idépromemorian fick blandat mottagande. organisa-Deett

tioner berördes förslagen inte helt kritiska,oväntat,som av var,
medan användarna tjänsterna oftast uttalade sig positivtav om
förslagen.

Lantmäteri- och inskrivningsutredningen

Regeringen, främst Miljö- och naturresursdepartementet, fun-
derade stund idépromemorians innehåll, i sluteten men av
januari hade tanke- och förankringsarbetet1993 gått så långt att
regeringen kunde fatta beslut direktiv till utredningom en om

lantmäteri-, fastighetsdata- och inskrivningsverk-översyn av
samhetema. Direktivtexten blev förhållandevis omfattande.
Utredningen skulle hantera alla de frågeställningar tagitssom

i Lantmäteriverkets idépromemoria, frågornautomupp om
fastighetstaxeringens organisation. skulle utredning-Därutöver

undersöka förutsättningarna för ökat samarbete mellanetten
land- och sjökarteverksamheterna.

tillsattesI Kjell1993 enmansutredare.Larsson Tillmars som
sin hjälp fick han sekretariat ochett tre ett stortpersoner
antal Enligt direktiven skulle utredaren förstexperter. presente-

principbetänkande med organisationsförslag och därefterettra
arbeta med frågor finansiering, samordning och författ-om
ningsreglering.

oktoberI presenterade utredningen1993 sitt första förslag,
omvälvande. län skulle finnasI varje myndigheträttsom var en

för hantera fastighetsbildning och inskrivning samord-att samt
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fastig-landskaps- ochhanteringenavsågningsuppgifter vad av
föreslogs benämnasmyndigheternahetsinformation. De nya

och fastigheter.för kartorMyndigheten
centralmyndighetskullemyndigheterför dessaTill stöd en ny

de myndig-förmedfastighetsverket,ochinrättas, Kart- ansvar
ochLantmäteriverket, CFDhanteratshetsuppgifter avsom

Domstolsverket.inomberörda delar
Svenskt Lantmäte-arbetsnamnetsärskilt bolag,I ett som gavs
inrymmas.uppdragsverksamhet DennaskulleSLABAB --

den tjänsterbestådelsuppdragsverksamhet skulle typ avav
kunder,tillerbjudittidigareochlantmäteriet CFD externasom

och allmännaförrättningsförberedelservissaproduktiondels av
upphandlas,skulleverksamhetenkartor Den un-senarem.m.

fastighetsverket.ochder konkurrens, Kart-av
uppdragsverk-bedrivainteförslagetfick enligtMyndigheten

storleksordningen 70ihandlaskullesamhet och procentupp
skulleMyndighetenkartorallmännaproduktionen m.m.avav

myndighetsuppgifterna.renodladedesigsåledes koncentrera
tydliggöraorganisationenföreslagnaavsåg denSamtidigt att

effektiviseringförförutsättningarskaparollerna och pro-aven
konkurrens.upphandling i Dess-duktionsuppgifterna genom

kombinationbolagetförslagetbyggde att avenutom genom
för-vissaproduktionochuppdragsverksamhettraditionell av

allmänna kart-deninomoch uppgifterrätmingsförberedelser
lo-bibehållaförförutsättningarskapaläggningen skulle att en

lantmäteriservice.förankradkalt
fastighets-kommunalavidare deföreslogsutredningenI att

samti-ned,skulle läggasbildningsmyndigheterna att manmen
fastig-för detförfarandeadministrativtskulle införadigt ett

Förslaget in-detaljplan.genomförandet inomhetsrättsliga att
motiveradesfastighetsbildningsorganisationhelstatligrätta en

gällandetillämpakunnaoptimaltbehovetmed sättettattav
aktivt,rättsenligt,såfastighetsbildningslagstiftning ett opar-

möjligt.och effektivttiskt sätt som
medfrämstmotiveradesförfarandetadministrativaDet att
plange-fastighetsrättsligadetförenklingar ileda tilldet skulle

detalj-tillämpas inomendastFörfarandet skullenomförandet.
skullefrågortvistigaberörda Iplan och där överens.parter var

myndigheten,statligadenhanterasfastighetsbildningen somav
inskrivningochfastighetsregistreringförhaockså skulle ansvar

föreslogsSwedsurvey ABinomVerksamheteni hela landet..
verksam-med motivetmyndighetsorganisationentillknytas att
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heten främst inriktad sälja svenskt myndighetskunnan-är att
de inom lantrnäteriområdet.

Betänkandet gick bred remiss. mycketIntressetut en var
och betydligt fler de fanns remisslistan yttradeänstort som

sig många kommuner redovisade dock helt identiska yttran-
den. Synpunkterna gick många olika håll.

Samtidigt fortsatte utredningen behandla finansierings-att
och samordningsfrågor förslag den författningsregle-samt om
ring erfordrades för genomföra den organisationenattsom nya
och den föreslagna formen administrativt förfarande vidav
fastighetsbildning. viss osäkerhet fannsEn emellertid, då det
ganska tidigt kom signaler regeringen inte tänkte följaattom
utredningens principförslag, fasta delar den kritikutan ta av

framförts remissinstanserna och i den politiska bered-som av
ningen. Detta gällde främst frågan överföringen inskriv-om av
ningsverksamheten, omfattningen och takten i bolagisering-av

det framtida huvudmannaskapet för fastighetsbildning-samten
en.

Regeringens proposition

Regeringen lämnade sin proposition med förslag den fram-om
tida organisationen i april Därvid föreslogs1994. de tidigareatt
överlantmätarmyndigheterna, fastighetsregistermyndigheterna
och fastighetsbildningsmyndigheterna fr.o.m. den juli1 1995
skulle föras till lantrnäterimyndigheter medsamman en myn-
dighet län. Fastighetsregistreringen skulle integreras fastig-iper
hetsbildningen och myndigheterna skulle utökade uppgifterges

det gällde samordning landskaps- och fastighetsinforma-när av
tion. Myndigheterna skulle kunna fortsätta bedriva vissäven att
uppdragsverksamhet, benämnd myndighetsservice, med nära
anknytning till förrättningsverksamheten.

centralmyndighetEn skulle bildas sammanslagningny genom
det tidigare Lantmäteriverket och CFD. skulle benäm-Denav
Lantrnäteriverket. renodladeDe myndighetsuppgifternanas

skulle organiseras med tydlig åtskillnad från uppdragsverksam-
heten.

Regeringen föreslog betydligt mindre omfattande bolagise-en
ring vad utredningen gjort. och främstän Först föreslogs att
den fastighetsekonomiska uppdragsverksamhet bedrevssom
inom Lantmäteriet skulle avskiljas. Huvudmotivet för detta var

verksamheten kunde uppfattas förtroendeskadlig föratt som



307SOU 1997:7

kart-bolagiseringVidare föreslogsmyndighetsutövningen. av
kartografiskafriståendeförlagsverksamheten och den upp-

dragsverksamheten.
politisktopposition, bådeförslag väckteRegeringens rätt stor

indirektellerberördes direktoch från vissa avgrupper som
användareoch derasframför alltförslaget. CFDDet störstavar

motarbe-förslaget och aktivtogilladekreditinstituten som--
väcktes, bl.a.motionerantaltade resulterade idet. Detta att ett

ochsammanslagning CFDfullfölja förslagetinteatt avomom
Lantmäteriverket.

Bostadsut-förfram tillfaktiskt ändalänge,Rätt morgonen
detutlåtande, sågslutjustering sittskottets ut om rege-somav

ochsocialdemokratisk partimotionringen till följd enav en
sitt förslag.skulle igenomdemokrati intemotion från Ny

dock innandemokrati hadefrånjenevallRiksdagsman Bo Ny
sakfrå-in ibättre siganledningjusteringstillfallet sättaattsett

Lantmäteriverketgeneraldirektörerna förbad bl.a.ochgorna
nackdelarna medför för- ochoch redogöraCFD att en sam-

stöddeochpartiet bytte åsiktledde tillmanslagning. Detta att
förslag.regeringens

juniiförslag börjandärefter regeringensRiksdagen biföll av
sitt slut-Kjellutredarendärefter lämnade Larsson1994. Strax

finansieringrörandeinnehöll förslagfrämstbetänkande, som
verksamheten.av

riksdagsvaletföreförräninträdde sommarstiltje. InteNu strax
följdebeslutregeringenseptember fattadei 1994 ett uppsom

från juni.riksdagens beslut

Organisationsutredningen

medorganisationsutredningseptember tillsattes1994I upp-en
organisationen. Somdenskapandetdrag förberedaatt nyaav

Gävleborgs länlandshövdingen i Lars-Ivarförreutredare utsågs
OrganisationsutredningensigHising. Utredningen namnettog

fastighetsdataverksamheten OLoF-ochför lantmäteri-
utredningen. hjälp.till sinfick sekreterareUtredaren tre

riksdagsvaletsärskilt intelätt,Uppgiften givetvis inte somvar
huru-kunde rådaosäkerhetregeringsskifte ochinnebar ett om

förförutsättningarnaändraregeringen skullevida den ar-nya
borgerligadengåttSocialdemokraterna hadebetet. emot

ledandedockframstodförslag.regeringens Det rätt snart att
beslutet.ville riva Där-i riksdagen intesocialdemokrater upp
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ledde påtryckningarna regeringen från CFD och kre-emot
ditinstituten till OLoF-utredningen fick tilläggsdirektivatt som
innebar skulle titta möjligheterna bolagiseraävenatt attman
hela eller delar fastighetsdataverksamheten.av

Under vintern och våren lämnade organisationsutred-1995
ningen betänkanden med detaljerade förslag hurtre mer om
organisationen skulle utformas, hur övergången skulle till,
hur Verksamheten skulle finansieras m.m.

Utredning huvudmannaskapetom
för fastighetsbildning

januari tillsatteI 1995 regeringen särskild utredare meden upp-
drag bereda frågan huvudmannaskapet för fastighets-att om
bildning och lämna förslag till rättssäkerhet grundad,att en
ändamålsenlig och väl fungerande organisation för fastighets-
bildning och fastighetsregistzrering. direktiven lyftes särskiltI
fram sambandet mellan fastighetsbildning och angränsandeatt
statlig och kommunal verksamhet ska uppmärksammas liksom
sakågarnas behov och tillgång till lokal serviceav m.m.

Till utredare utsågs landshövdingen i Västmanlands län jan
Rydh till sin hjälp fick sekreterare och antalett stortsom en
sakkunniga varav fyra riksdagsmän och fyra kommunalpoliti-
ker samt experter.

Utredningen presenterade sitt förslag i maj Förslaget1995.
innebar för fastighetsbildningen åvilar viaatt ansvaret staten
Lantmäteriverket, med möjlighet delegera uppgiften tillattmen
kommun vissa villkor uppfyllda. villkor ställdesDeärom som

avsåg främst kompetenskrav, uttryckta dels i behörighets-upp
krav chef för kommunal lantmäterimyndighet, dels i erfor-
derlig volym verksamheten för långsiktigt kunna upprätt-att
hålla kompetens inom området.

Vidare ställdes villkor verksamheten ska inordnas iattsom
den kommunala organisationen sådant den inte ställssätt att
under nämnd med för mark- och exploateringsfrågoren ansvar

/elleroch inordnas i förvaltning verksamheter har sådanen vars
karaktär. Ytterligare villkor ska uppfyllt denärett attsom vara
kommunala myndighetens informationssystem ska ha sådanen
teknisk standard säkerställer det informationsutbyte mellansom

och kommun behövs inom lantmäteriområdet.stat som
Villkoret myndighetens fristående ställning syftade tillom att

så långt möjligt minska risken för jävssituationer eller misstan-



309SOU 1997:7

fall därsärskilt imyndighetsutövningen,partiskhet ikar om
minskaytterligareförrättning. Försakägare ikommun attär en

förrätt-begärasakägareförföreslogsdessa risker rätt attatt
tillkommunaladenfrånöverlämnasskaningshandläggningen

lantmäterimyndigheten.statligaden
omorganisa-årsprincip från 1971till tidigareförhållandeI

fastig-inrättakunde erhållavissa kommuner rätttion där att
förspecialenheti formhetsbildningsmyndighet tätortsut-av

kommunala lantmäte-deutredningenföreslogveckling att
före-kommunens Dehelaverkaskarimyndighetema över yta.

fastighetsbildningsärendenallasåledesslogs samt an-emotta
verksamhetsområde.sittförrättningsarkivet inomförsvara

ifastighetsbildningviss ävenutredningenansågSamtidigt att
lantmäterimyndig-statligadenskulle hanterasfortsättningen av

fastighets-förmed delegeratområdenheten, inomäven ansvar
knut-förrättningarfrämstgällerbildningsverksarnheten. Detta

skogsbruketochtill jord-infrastruktursatsningar,till samtna
handläggasregelmässigt börspecialförrättningarvissa avsom

Ärendeuppdelningen i övrigtlantmäterimyndighetenstatliga
enligtborde,myndigheterkommunalaochmellan statliga ut-

överenskommel-informellasamråd ochgrundasredningen,
ser.

finansieringProposition om

finansi-propositionsinlämnade regeringenfebruari 1995I om
lantmäteritaxanblandföreslogsDärvidering annat attm.m.

möjlighetmedtidersättningstaxa,utformashelt skulle mensom
föreslogsVidarefast pris.uppgiftbegäraför sakägare attatt om

ochlandskaps-prissättningochfinansieringförprinciperna av
innebarvilketenhetliga,skullefastighetsinformation göras att

fastighetsdatasyste-informationutnyttjaförersättningen att ur
geografiska da-utnyttjaersättningen förmedanhöjdes attmet

sänktes.tabaser
kart-bolagiseringenvidareföreslogspropositionenI att av

låg det tidiga-övrigtframtiden. Iskulle skjutasverksamheten
organisationensdenskillnadenmed denbeslutet fast att nyare
fastighetseko-januari Dettill den 1996.sköts 1bildande upp

FastighetsvärderingSvenskbolaget,nomiska namnetsom gavs
juliden 1995.bildas redandock 1skulleSVEFA,AB

förslag iregeringensmedi enlighetbeslutadeRiksdagen pro-
positionen.
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Organisationsutredning i tappningny

I maj 1995 utsåg regeringen Gunilla Olofsson överatt ta orga-
nisationsutredningen. erhöllHon därvid tilläggsdirektiv som

de nödvändiga befogenhetema tillsätta tjänster och vidtagav att
övriga åtgärder för organisation plats och iatt en ny
funktion den I januari 1996. utsågsHon samtidigt till ny gene-
raldirektör för både Lantmäteriverket och CFD med tillträde
den juli.1

frågaEn tidigt behövde klaras gällde avgränsningensom ut
det fastighetsekonomiska bolaget skullemot bildas den 1som

juli 1995. Regeringen utsåg styrelse för bolaget i maj, varefter
styrelsen kort tid därefter utsåg VD. Bemanningen bolagetav
följde principen till övervägande del arbetatatt personer som
med fastighetsekonomisk uppdragsverksamhet inom Lantrnäte-
riet erbjöds anställningi bolaget. Någon enstaka avböj-person
de erbjudandet och valde kvar inom lantmäteriorga-att stanna
nisationen. Bolaget kom vid sitt bildande ha cirka 100att per-

anställda och med etableringar antal platser isoner ett stort
landet. Huvudkontoret förlades till Stockholm.

Tiden för hantera alla övriga förberedelser inför denatt nya
organisationen också knapp. Bland det skälet val-var annat av
des processinriktat arbetssätt innebar beslutett förstattsom
fattades huvuddragen i organisationsstrukturen i juni.om
Därefter tillsattes chefsnivån under generaldirektörennärmast

vissa andra nyckelpersoner stabsbefattzningarsamt im.m.
klaradejuli. cheferDessa gränsdragnings- och samordnings-ut

frågor mellan sina ansvarsområden redovisade förslag tillsamt
hur verksamheten i detalj skulle organiseras inom respekti-mer

område. Efter generaldirektörens beslut denna organisa-ve om
tionsstruktur utsågs chefsnivå inästa september. Därefter följ-
de intensivt arbete med dimensionering, lokaliseringett och
bemanning under oktober och november. Därvid konstatera-
des övertalighet cirka 130 Beskeden personer. om var per-
sonalen inplacerats i den organisationen respektive varselnya

uppsägning till de övertaliga lämnades i december.om
Den organisationen kom från den 1 januari 1996nya att vara

uppbyggd utifrån verksamhetsområden Fastighetsbild-tre -
ning, Landskaps- och fastighetsdata Metria med vissasamt -

i FoU-avdelning och serviceavdel-gemensamma resurser en en
ning. Vidare inrättades stab under generaldirektören fören
arbete med övergripande och strategiska frågor, bl.a. ekonomi,



311SOU 1997:7

infor-ochomvärldsbevakning, uppföljningpersonal,juridik,
mation.

fastighetsbildningenRiksdagsbeslut om

för fastig-propositionredovisade sinRegeringen ansvaretom
huvudsakgick ioktober Regeringenhetsbildningen i 1995.

regeringenvilket innebarRydhs förslag,utredningsmannen att
fastighetsbildningsverksamheten iförföreslog att ansvaret

särskildefterkommun,princip vilaska attstaten, men en
tillståndska kunnauppfyllda,ansökan och vissa villkor ärom

lantmäterimyndighet.inrätta kommunalatt en
författ-vissaredovisades vidare förslagpropositionenI om

omorganisationen lant-ningsändringar med anledning avav
fastighetsdataverksamheten.mäteri- och

medenlighetdecember iRiksdagen beslutade den 14 rege-
ringens förslag.

kommunal lantmäte-inrättandeFörutsättningarna för av
kraft denträdde ii särskild lag, 1rimyndighet regleras somen

Övergångsbestämmelserna innebär kommunerjanuari 1996. att
specialenhetfastighetsbildningsmyndighettidigare harsom -

till utgångenverksamhettätortsutveckling får fortsätta sinför -
in-lagen får deuppfyller villkoren idessaOm rätt1997. attav

område frånkommunenslantmäterimyndighet för helarätta
tidigareläggasdocktidpunkt kanden januari1 1998. Denna ett

detta.år Lantmäteriverket och kommunen är överens omom
fastighetsbildningsmyn-inte redan harKommuner egensom

tidigastlantmäterimyndighetkommunaldighet fär inrätta en
Lantmäteriverket medgerinteden januari 1999,1 annat.om

Avslutning

med flertalunder ärTrots den utdragna ut-tre ettprocessen
merarbeteoch detoch riksdagsbeslut,redningar, propositioner

personalen, bördärmed skapades förde osäkerheteroch som
dåvarandeverksamheten inom både det Lant-framhållas att

perioden. gälldefungerade väl undermäteriet och DettaCFD
ekonomiskt.såväl produktionsmässigt som

för denna myndig-också slutetVid slutet 1995 ärsomav -
statliga lantmäteriet Statenshetsmonografi omfattade det-

och fastighetsre-överlantmätarmyndighetlantmäteriverk, enen
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gistermyndighet i länvarje fastighetsbildningsmyndig-81samt
heter. Totalt sysselsattes den juli1 1995 3000 personer,ca varav

vid900 i Gävle ochLMV 2100 fördelade det statli-personer
lantmäteriet i övrigtga

Verksamheten budgetåret 1994/95 totalt 1.300omsatte ca
mkr, mkr i anslag420 och mkr i fakturering880 och öv-varav
rig finansiering. den avgiftsfinansieradeAv delen fas-omsatte
tighetsbildningsverksamheten mkr370 och uppdragsverksam-
heten mkr. den sistnämnda470 I ingår försäljning tillsumman
Swedsurvey med mkr och fastighetstaxeringsverksarnheten20
med mkr.40

Källor

promemorianI Omnämnda:
officiella utredningar
propositioner
departementspromemorior

Lantmäteriets verksamhetsberättelser och årsredovisningar

Lantmäteriet och kartväsendet i samhällsbyggandet 1928 1978-
Kartverksminnen-

Nordiska minnesbokMuseets "Mått och Verksammasteg" -
inom lantmäterisektom skriver sina minnen.

Arbetsmaterial till kommande minnesbok
"Lantmäteriet 1974-1995".

Örback:Alfred flertal minnesartjklar.Ett

Wolfgang Her-ting "Lantmätare modell äldre".

Åke Gustafsson: "Riksgränshistoria Gränsöversyner".

Lantmäteriet i Norrbotten minnesbok med anledning av-
Norrbottens Läns Lantmätareförenings års jubileum.120
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Bakgrund

Inledning

hel samhälls-behandlavaltharframställningdennaI att en
fredsräddningstjänsten.ochcivilförsvaretnämligensektor,

fruktbartframståttdet inteeftersomhar gjortDetta attsom
organisatorisk enhet inomvisstill någonperspektivetbegränsa

verksamheter.dessa
frånfredsräddningstjänstenochcivilförsvaretUtvecklingen av

reformerraduppvisartill i dagoch framvärldskrigetandra en
inriktningverksamheternassåvälförändringarinneburit avsom

utveck-helakan följasorganisation. Ett tema genomsomsom
ochmellanansvarsfördelningenlingen fråganrör statenom

frågan in-gällerangränsandekommunerna. Ett temaannat om
respektiveför freds-åtgärdermellanseparationtegration eller

krigsförhållanden.
avsnitt.olika NärmastbestårredovisningenföljandeDen av

ochverksamhetsstrukturför dagensnedan kortfattatredogörs
Nästföljande avsnittberörda sektorn.denorganisation inom

hotsäkerhetspolitiskahurbeskrivninginnehåller synenaven
ochsystemutformningpåverkatriskbilder harfredstidasamt

därpå föl-världskriget.alltifrån andra Detsystemförändringar
utred-debeskrivninghistoriskavsnittetjande utgörs avenav

ti-inomorganisationsförändringarlag- ochningar, rymssom
Framställningentillframvärldskrigetfrån före andraden nu.

föränd-sammanfattaförsökeravsnittmedavslutas ett som
framtiden.slutsatseroch dra vissaringsprocessen om

verksamhetsstrukturochorganisationNuvarande

verksamhets-FörsvarsdepartementetstillhörRäddningsverket
bl.a. frågorförvaltningsmyndighet förcentralområde och är

åtgärderskadeförebyggandeocholycks-räddningstjänst,om
farligt gods.landtransporterräddningstjänstlagenenligt samt av

för totalför-myndighetfunktionsansvarigs.k.ocksåVerket är
räddningstjänst,ochBefolkningsskyddsvarsfunktionen en

detoch krig kanberedskapunderfunktion sägas motsvarasom
lagenregleras iuppgiftercivilförsvar.tidigare kallats Dessasom

civilt försvar.och lagenhöjd beredskap omom
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Räddningsverket inte något operativtnormalfallet harI ansvar
myndigheteråvilar andra statligainom räddningstjänsten. Det

genomföra räddningsin-kommunerna planera ochsamt att
tillsynför såväl normgivningVerket däremotsatser. somsvarar

till denolika verksamhetsområdet. förhållandeinom delar Iav
roll tillkommunala räddningstjänsten Räddningsverketsär stor

personalen förrådgivande och stödjande. Verket utbildardel
anställdi fred och i krig, dvs.den kommunala räddningstjänsten

genomföratotalförsvarspliktiga. Verket ska ocksåpersonal och
inklusiveteknikutveckling inom sitt område,metod- och mate-

krigsorganisation.rielanskaffning för räddningstjänstens
ska hålla beredskap för kunnaRäddningsverket att genom-en

utomlands och genomför ocksåföra räddningsinsatser rege-
olika former hjälpinsatser iringens särskilda uppdrag sam-av

länder.och krigshändelser i andraband med katastrofer
samverkar särskilt med länsstyrelserna,Räddningsverket som

räddningstjänstområdet, ochregional tillsynsmyndighet inomär
för olikamed de andra statliga myndigheter gre-som ansvarar

Sjöfartsverket, Luft-statliga räddningstjänsten, dvs.dennar av
väsentlig delfartsverket, Kustbevakningen och Polisen. En av

samordna antal andraRäddningsverkets är ett stortattansvar
fem delega-verksamhet. sker bl.a. med hjälpaktörers Detta av

tioner.
central förvaltningiOrganisationen består i huvudsak enav

landet.Karlstad fyra räddningsskolor iutesamt
miljarderVerksamheten vid Räddningsverket 1,5omsätter ca

anslagkr. år, miljarder finansieras1,2 övervarav genomper
1994/ avgifterstatsbudgeten budgetåret 95 och resten genom

och intäkter.

systemutfonnningHot, risker och

Allmänt

aktuella såvälde säkerhetspolitiska hotenSynen som-
hot naturliga skäl de viktigasteframtida, tänkbara är enav av-

ochfaktorerna påverkar utformningen totalförsvaretsom av
samhälletsdärmed civilförsvaret. På sätt ärsamma synen

faktor förriskbild förändringari denna grundläggandeoch en
förebygganderäddningstjänst ochförändringar i samhällets

krigsriskemaarbete olyckor. freds- respektiveSynen ärmot
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också uttryck för samhällets efterfrågan inomtjänsternaett
sektorn.

bilder krigsrisker olycksriskeroch komplexDessa ärav en
blandning upplevda sannolikheter för och konsekvenserav av
tänkbara händelser. de frekventa olyckorna erhållsFör mera en
successiv korrigering bilden verkligheten, medanav genom
planerings- och beslutsunderlaget vad väpnadeavser angrepp
och olyckor måste bygga hypoteser.stora

det följande mycket översiktlig beskrivning hurI ges en av
främst de säkerhetspolitiska hotbildema utvecklatsharsynen
under tiden efter det andra världskriget och hur förändringar i
hot- och riskbildema har påverkat struktur och systemutform-
ning för civilförsvaret och fredsräddningstjänsten.

Andra världskrigets erfarenheter

Världskriget medförde brutalt uppvaknande flera aspek-ett ur
Krigshotet blev realt närheten till krigsarenan. Ho-ter. genom
karaktär och innebörd förändrades radikalt. militär-Dentets

tekniska och militärstrategiska utvecklingen innebar krigetatt
inte längre i huvudsak militär angelägenhet. Kriget hadevar en
blivit dentotalt i meningen hela samhället och inte minstatt
civilbefolkningen berördes tidigare. Flyg-sätt änett annat
bombning blev inslag där ytbombning för-äventungtett av
sörjningscentra och befolkningscentra i terrorsyfte kunde före-
komma. Rörligheten i militära förband medförde strideratt
kunde drabba delar landet.stora av

Erfarenheterna och dessa hotbilder skapade behovettnya av
från i ingenting bygga starkt civilförsvaratt stort sett ettupp

grundsten i Sveriges totalförsvar. gällde förDet systemsom en
såväl varning och skydd för befolkningen undsättnings-som
styrkor och ledning drabbadei områden.

Inledningsvis fanns naturlig utgå från samhälletssträvan atten
ordinarie bl.a. brandväsendet, och samordna verksam-resurser,
heten med dessa. Efterhand utredningar genomfördes ochsom
uppbyggnaden civilförsvarsresurser fart, drogs emellertidtogav
slutsatsen storskaligheten i resursuppbyggnad och ledningiatt
fred och krig förutsatte statligt Civilförsvaret blevett ansvar. en
statlig angelägenhet. manifesterades slutligen iDetta års1960
civilförsvarslag under hela den resterande uppbyggnadspe-som
rioden kom verksamheten.att styra
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Efterkrigstidens kämvapenfrågor

Andra världskriget hade skapat bilden massförstörelse ochav
enbart utvecklingen konventionella ochterror genom av vapen

för dessa. Därtill kom förrisken och konsekvensernasystem av
icke-konventionella huvudsakligen då kärnvapenvapen, men

kemiska stridsmedel.även
Kapprustningen mellan stormakterna främst kärnvapensi-

dan fart allvar under och50- 60-talen. Risken för kärn-tog
vapeninsats Sverige bedömdes reellt hot i händelsemot ettsom

krig.av
måste iMan detta sammanhang komma ihåg det pågickatt en

debatt inom Sverige huruvida skulle skaffa kämva-egnaoss
i vedergällnings- och avskräckningssyfte. Våra möjligheterpen

skydda befolkningen skulle i fall med kärnvapenatt ett egna
tydligare strategisk roll. nationella diskussionDennaännuen
kärnvapen avslutades inte slutgiltigt förrän slutetmotom egna

60-talet.av
föreställningarDessa hotbildema kom starkt påverkaattom

civilförsvarets utveckling från mitten 50-talet fram till 60-av
talets slut. städernaDe 14 planlades för utrymning.största In-
nerområdena undantogs därför från produktion normal-av
skyddsrum. antalEtt s.k. befolkningsskyddsrum i bergstörre
byggdes i stället för den begränsade andel befolkningenav som
skulle kvar för sköta vissa viktiga totalförsvarsverk-stanna att
samheter.

Vidare organiserades och grupperades undsättningsorganisa-
tionen med hänsyn till risken för kärnvapenangrepp i terror-
syfte. Ledningen och undsättningsstyrkorna lokaliserades till
områden utanför Särskilda regionala undsättningskå-tätorterna.

byggdes förstärkningsresurser för kunna hante-rer attupp som
masskadesituationer. kraftfull organisation förEn ledningra

byggdes flera nivåer, alltifrån distriktkommun, civilför-upp
Ävensvarsområdeflera kommuner till län. civilbefälhavaren

tillkom ledningsnivå i krig och krigsfara, vilket detävensom
kan uttryck för behovet storskalig ledning.ettses som av

angivnaDen utvecklingen medförde civilförsvaret i fleraatt
avseenden kom fjärma sig från i fredssamhället normaltatt
förekommande funktioner. Förutsättningarna för verksamhe-

unika i förhållande till andra samhällsverksamheter.ten var
medfördeDetta i sin verksamheten blev allttur att centra-mer

liserad och detaljreglerad. Verksamheten sköttes uteslu-nästan
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tande statliga civilförsvarsstyrelsen, civilbefälha-av organ som
kansli och länsstyrelserna. Så småningom centraliseradesvarnas

också civilförsvarsutbildningen och förrådshanteringen till civil-
försvarsstyrelsens skolor motsvarande nuvarande räddnings-
skolor.

Det kalla krigets terrorbalans

Sverige i slutet 60-talet tanken kärnvapen.övergav av egna
det detta ellerOm omvärldsutvecklingen ledde tillvar som en

försvarspolitisk doktrin oklart.ärny
Storrnaktsblockens upprustning, både konventionellt i Europa

och kärnvapenområdet, kom leda till makt- ochatt ter-en
rorbalans i abnormitetsin allt säkerhetspoli-trotssom gav en
tisk kontinuitet och stabilitet. styrkor och kärnvapenParternas

något varandra. Endast delarsätt smärretog ut av resurserna
ansågs vid stormaktskonflikt i kunna "spillaEuropa överen
och hota Sverige. s.k. marginaldoktrinen korn präglaDen att
totalförsvarets planering. Risken för insats ABC-vapen motav
Sverige tonades ned. Vi skulle ha förmåga hantera begränsa-att
de insatser icke-konventionella Vidare skulle skyddav vapen.
kunna radioaktivt nedfall vid kärnvapenkrig i vårmotges om-
värld. Vi skulle också ha viss handlingsberedskap för kunnaatt

hot insats kärnvapen i terrorsyfte.möta om av
konventionella krigets hotbild korn dominera plane-Det att

ring och systemutformning. krig bedömdesSverigeEtt mot
led i stormaktskonflikt, där rimligen kundestörreettsom en

få god militär förvarning. Hotföreställningen omfat-en var en
/ellertande land- och sjöinvasion med styrkor, föregripenstora

omfattande förbekärnpning. Stora delar landet kundeav en av
beröras relativt långvariga strider. doktrinen komDenav nya
bl.a. till uttryck i års försvarsbeslut.1972

civilförsvarets delFör medförde doktrinändringen bered-att
skapen kärnvapen och kemiska stridsmedel successivtmot ur-
holkades, tidigare principer för bl.a. ledning ochäven om grup-
pering levde kvar under lång tid. omfattande förändringsar-Ett
bete startade i mitten 70-talet så småningom ledde tillav som

undsättningsorganisation, Org anpassad80. Dennaen ny var
till den hotbilden, och bestod mindreca man,100nya av en-
hetliga och rörliga undsättningsenheter. regionala kårernaDe
avskaffades.
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utrymning. EfterVidare förändrades skydd och ensynen
gång igen i detids skyddsrumsproduktion iutredande kom

för eftersominnerområdenstädernasstörre sent mer-
färdigbyggda ochstadskärnorna utrym-parten synenvarav

bl.a. iflexibelt utnyttjande,ningar förändrades mot ett mera
produktion i gång församhället och desssyfte kunna hållaatt

krigsansträngningarna.uthållighet i Bero-stärka samhälletsatt
samhällsfunktioner börja-och andraendet mellan civilförsvaret

alltde uppmärksammas mer.

Överraskningens tid

inre trend-fortskred radikala eller1970-talet några yttreutan
försvars-till uttryck i årsbrott. förändring, kom 1977En som

efter-avgörande inflytande denbeslut, dock ha fåttkan ett
överraskandeförföljande utvecklingen. gällde riskenDet ett

inlett angrepp.
utvecklingen,den tekniskaBakgrunden huvudsakligen sär-var

medgavskilt vad luft- och sjötransporter, att en po-somavser
förbe-och röjande militäratentiell angripare, omfattandeutan

med begränsaderedelser kunde inleda militärt styr-ett angrepp
betydelsen beredskapkor. Försvarsbeslutet framhöll motav

vårtfokusera intressetdenna komDetta attangreppstyp.
samhälles sårbarhetoch vårt fredstidamobiliseringssystem

Totalförsvarstanken och samverkans-tidigare.sätt änett annat
samordningsfrågoma lyftes fram.och

den s.k. ansvarsprin-utvecklingen medfördeangivnaDen att
den civila bered-cipen Bakgrunden förståsblev central. attvar
i ökad grad ochskapen de fredstidamåste bygga resurserna

för undvikaockså fredstida ledningsprincipemautgå från de att
kunnatidsödande omställningar och därmed bättre möta över-

raskande angrepp.
medintegrationUnder denna tid ökade civilförsvarets sam-

skydds-ökad roll vadhället i fickövrigt. Kommunerna avseren
Diskussioner ochskyddsrumsproduktion.rumsplanering och

roll,särskilt kommunernasstudier fart rollfördelningen,tog om
Kommunali-i och i ledningen civilförsvaret.förberedelserna av

sambrukframtidsbild. bättresering civilförsvaret blev Ettenav
den kommunalacivilförsvaret respektiveinomav resurserna

till s.k. yttäck-bonus. Förslagräddningstjänsten sågs ensom en
komplement tillhemskyddsorganisation framande togs som

kontakt-för täcka behovetövriga civilförsvarsresurser att enav
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beredskapallmänheten undermyndigheterna ochmellanyta
och krig.

utveck-konfirmerade den beskrivnaFörsvarsbeslutårs1982
ibetonadesmilitärt överraskandelingen. Det änangreppet

med lämnaför arbetettydlig inriktninghögre grad. En attgavs
till kommu-för civilförsvaretförberedelse- och ledningsansvar

kommande förändringenockså för dengrund ladesEnnerna.
civilförsvarsstyrelsen,central nivå, nämligen statensatt

Räddningsverket.tillbrandnämnd lades sammanm.m.
förnyat hänsynsta-försvarsbeslutetövrigt innebar 1982I ett

Politikernastridsmedel.särskilt kemiskagande till ABC-vapen,
och be-myndigheternas avvägningarpunktfrångick denna

andnings-förses medcivilbefolkningen skulleslutade helaatt
skydd.

tiddoktrinsammanbrottensHotkrympningens och

ochförsvarsbeslutetårs försvarsbeslut 1992Från 1987 över nu
militä-minskade krigsrisker ochgåtthar utvecklingen1996 mot

händelse sammanfaller dennanärområde.hot i vårt Av enra
statsfinanser.drastiskt försämradeutveckling med

till denförändringsfaktorema hänförbaraInledningsvis var
navigeringprecision iutvecklingen, därvapentekniska större

skadormindre indirektaförväntadesoch bombfallning ge
Så småningom bidrogtidigare.samhälle och civilbefolkning än

kundeomvärlden mindre styrkorockså nedrustningen i att
ochstormaktskonfliktbedömas in Sverige isättas attmot en

krigshandlingarlandet kunde berörasdärför bara delar avav
tillMöjligheternablir relativt kortvarigt.och krigsförloppetatt

för-angripare ochöverraskning kvarstod dock förmilitär en
utvecklingen.den tekniskabättrades snarast av

kraftigt mins-förändringarnadet civila försvaret innebarFör
skyddsrumsbyggandet.särskilt förkade ekonomiska resurser,

geografiska områ-mellanMöjligheterna prioriteringargöraatt
ochförbättrade. rikstäckande analysansågs väsentligtden En

stridshandlingartotalförsvarsmål och risker förkartläggning av
inte minstprioriteringar åtgärder,utvecklades grund för avsom

skyddsrumsproduktionen.
den inriktningUtvecklingen förstärkte betydelsen somav

ochför förberedelserform kommunaltlagts fast i ansvarav
Även personalförsörjningförledning. produktionsansvaret t.ex.

materielhantering överfördes till kommunerna.och Kommu-
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vidgade har slutligen reglerats i års lag1994nernas ansvar om
civilt försvar.

Sovjetunionens fall innebar också slutet alla tidigare, mer
eller mindre stabila försvarsdoktriner. den säkerhetspolitiskaI

föreligger det kanske för tidigt uttala sigröra är attsom nu om
vilken doktrin ska gälla i framtiden.som

drag gäller förI närvarande totalförsvaret ska hållaattgrova
handlingsberedskap för framtiden, där kanen resurserna vara

begränsade i utgångsläget, hålla sådan kvalitet och för-men en
måga de kan till tänkbara hot i framtid. Så långtatt anpassas en
möjligt ska utformas så de kan vidutnyttjasattresurserna
fredstida påfrestningar och störningar i samhället liksom vid
internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. De
åtgärder Räddningsverket vidtagit tidigare, och den plane-som
ring gäller för framtiden, väl anpassade till sådanärsom en
doktrin. det fallet kan lite tillspetsat frågaI sigsenare man om
doktrinen har resulterat i åtgärder, eller det åtgärdernaärom

skapat doktrinen.som

Olycksriskema i fred

tidigareSom de frekventa, vardagliga olyckornanämnts ger
successiva erfarenheter och möjligheter till anpassning. Dessa
risker också basen för samhällets olycksförebyggandeutgör
arbete och räddningstjänst. Koncentration, storskaligheti

och produktion i förening med tekniskt komplexatransporter
har emellertid ökat samhällets sårbarhet tiden, ochöversystem

risken för olyckor med allvarliga konsekvenser har efterstora
hand allt uppmärksammats.mer

Vi har i Sverige varit relativt förskonade från katastrofer.sett
katastrofer utomlands påverkar såväl opinionerMen ochäven

tänkande kring risker och säkerhet i samhället. Man törs nog
påstå frågor kring livskvalitet, innefattande sådana områdenatt

miljö fåttoch säkerhet, ökad betydelse i det allmännasom en
medvetandet och därmed i den politiska processen.

olyckor förekommerStora mycket sällan. Planeringen mot
dem måste bygga hypoteser. därför inte onaturligtDet är att
inträffade storolyckor får väldig uppmärksamhet ochen en
mycket stark påverkan åtgärder och systemutformning. De
inträffade händelserna blir i någon mening fasta punkter i ien
övrigt osäker riskbild. Självfallet finns förhär risk överreak-en
tioner överfokuseringoch det inträffade.
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Bland de nationella och internationella storolyckor kansom
haft inflytande verksamheten kan Tuve-nämnasantas

skredet, Tjernobylkatastrofen, färjeolyckoma Scandinavian Star
och Estonia, oljeutsläpp ValdezExxonstörre samt ettsom
antal internationella storolyckor med farligt godstransporter av

Överoch hantering kemikalier. huvud har utvecklingentagetav
lett till ökade krav samlad riskanalyser och risk-en syn
hantering i samhället.

kan denna utvecklingMan har bidragit till den integre-attana
ring civilförsvaret respektive fredsräddningstjänstenav som
genomfördes under 80-talet och fullföljs. Nedtoningennu av
krigshotet och dess unika karaktär, kraven beredskap mot
överraskande uppmärksamheten på de storskaligasamtangrepp
olycksriskema samverkade till skapa förutsättningar föratt ge-

principer, organisation och efterhandImensamma resurser.
kan konstatera integrationen förbättrat samhällets be-attman
redskap i alla väsentliga avseenden inom berörda ansvarsområ-
den.

detta sammanhang börI också det verksamhets-nämnas nya
området internationella humanitära insatser Räddningsver-som
ket började med katastrofinsatsDet vid jord-engagerats en
bävningen i Armenien och har därefter fortsatt1988, med en
rad räddnings- och hjälpinsatser, särskilt i samband med flyk-
tingkatastrofer. Vi kan konstatera denna verksamhetävenatt
har bidragit till ökad integration i tänkande och vaden resurser

freds- och krigsrisker, erfarenheternasamtavser genom en
ökad beredskap, kompetens och förmåga hantera onormalaatt
situationer inom landet.även

Historik förändringar i verksamhet och-

organisation

Tiden före andra världskriget

Genom års brandstadga,1923 gällde till utgången 1944,som av
meddelades för första gången bestämmelser brandförsvarom

gällde alla kommuner. landskommunernasFör del gälldesom
dock skyldigheten hålla brandförsvar endast länssty-att ett om
relsen särskilt förordnade detta.om

Någon lagreglering civila försvarsåtgärder fanns inte förränav
vid slutet 1930-talet. Redan i mitten decenniet vidtogsav av
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emellertid enskilt initiativ de första åtgärderna för att upp-
Spaniencivilt försvar. Samtidigt inbördeskriget irätta ett som

pågick, bildades luftförsvarsföreningar olika håll i Sverige.
ledde till bildandet "Sveriges riksförbund för civiltDetta av

luftskydd", ombildat till Sveriges Civilförsvarsförbund.1937
år trädde den första lagstiftningen åtgärder tillSamma om

luftskyddslag åla-skydd för befolkningen i krigi kraft. års1937
till antaletde kommunerna då drygt 5002 ett om-som var- -

Luftskyddets uppbyggnadfattande för verksamheten.ansvar
baserades kommunernas och de också detresurser gavs

lokal nivå.ekonomiska för administrationansvaret m.m.
centrala ledningen verksamhetenutövade denStaten genomav

Luftskyddsinspektionen och tillsatte luftskyddscheferna. all-I
uppdraget åt polischeferna. Eftersom kommuner-mänhet gavs

devid denna tid huvudmän för polisväsendet, hadena var
nivå.inflytande ledningen lokaldärmed även överett stort

frånLuftskyddsinspektionen blev brandtjänsten redanInom
början mycket Verksamhetsgren.tungen

världskrigetUtvecklingen under andra

utrymningsfrå-Under intrycket andra världskriget tillmättesav
därför den statligabetydelse. kompletterades1940storgorna

Utrymnings-ledningen luftskyddet tillsättandetgenom avav
utrymningslag utfärdades året därpå.kommissionen. En

tillkom också lag skyldighet för anlägg-1940 ägareen om av
ningar och byggnader anordna skyddsrum.att

lagt framEfter års Hemortsförsvarssakkunniga1941att ett
förslag organisation för militärt och civiltom en gemensam

utredning,lokalförsvar, valde Kungl tillsättaMaj:t att en ny
civilförsvarsutredning. Utredningens arbete låg tillårs1943

luftskydds-grund för års civilförsvarslag bl.a.1944 ersattesom
lagen, utrymningslagen och års lag skyldighet för1940 ägareom

anläggningar och byggnader anordna skyddsrumatt m.m.av
års civilförsvarslag samordnades Luftskyddsin-Genom 1944

spektionen och Utrymningskommissionen och Civilförsvarssty-
relsen bildades. regional ledningsnivå tillskapades hos läns-En
styrelserna, där särskild försvarsavdelning inrättades. På lokalen
nivå bibehölls i allt väsentligt den dittillsvarande ansvarsfördel-
ningen mellan och kommun. lagen innehöll bl.a.Denstat nya
också bestämmelser allmän civilförsvarsplikt.nya om



325SOU 1997:7

för stärka riketsutredning åtgärdertillsattes1941 atten om
främst brandska-Utredningen motiveradesbrandförsvar. av

brandförsvar med hän-starktstorlek viktendomas samt ettav
årsluftkrigets utveckling. Genomtill det moderna 1944syn

städer och därmedbrandstadga ålades inte barabrandlag och
ovillkorligsamhällen landskommunemalikställda ävenutan en

brandförsvar.upprätthålla betryggande varjeskyldighet Iatt ett
brandstyrka.finnas brandchef ochskulle detkommun enen

byggnader ochskyldig anskaffa materiel,blevKommunen att
brandför-föranordningar behövdes kommunensandra som
riksbrandin-brandväsendet tillsattestillsynenFör över ensvar.

krigsbrandsläcknings-föredragande ispektör. ocksåDenne var
Civilförsvarsstyrelsen.frågor i

kallades för brandin-Riksbrandinspektörens kansli Statens
krigsorganisation ochvad gälldespektion, ingick, bådemen

Civilförsvarsstyrelsen.delmedelsförvaltning, som en av
världskriget byggdesdet under andrasärskilt intresseAv är att
upphörde försthemskyddsorganisation. Dennastorupp en

motsvarade i deUppgifterna för organisationen1960. stort
skulle lösaden hemskyddsorganisationenuppgifter nyasom

totalförsvarsbeslut.enligt års1982

fram till 1960Utvecklingen

ledde tilltillsattes civilförsvarsutredningEfter kriget attsomen
års civil-civilförsvarslag redan Genom 19481948.antogsen ny

för civil-från kommunernaförsvarslag övertog ansvaretstaten
förförsvarsverksamheten och kom därmed även att svara

administrationen och materielen.kostnaderna för den lokala
Länsstyrelsemasmedverkan behölls emellertid.Kommunernas

civilförsvarssektioner.försvarsavdelningar ändrades tillom
under 1950-taletårs civilförsvarslag innebar1948 att staten

administration och personal-kom för planläggning,att ansvara
förbe-försörjning för civilförsvarsorganisationen. fredstidaDet

civilförsvar-redelsearbetet genomfördes decentraliserat i 352
under ledning civilförsvarschefer. chefersområden Dessaav

utgjorde lokala civilförsvarsmyndigheter till sitt förfogandesom
oftahade civilförsvarsbyrå med administrativ personal,en som

biträddes därutöverdeltidsanställd. Civilförsvarschefernavar av
civilförsvarsorganisationens krigsplacerade tjänstegrenschefer

hemskydds- och verkskyddsinspektörer. Länsstyrelsernasamt
civilförsvarssektionema.utövade tillsynsverksamhet genom
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bakgrundMot den krigstekniska utvecklingen under andraav
världskriget tillkallades års1953 civilförsvarsutredning med
uppgift bl.a. civilförsvarets verksamhetnärmare ochöveratt se

tids- och kostnadsplan förupprätta civilförsvarsorganisa-att en
tionens uppbyggnad. årSamma tillkallades utbildnings-även en
utredning för planerna för obligatorisk civilför-överatt se
svarsutbildning. Dessutom utredde Statens organisationsnärnnd
civilförsvarets organisation alla nivåer.

beslutade1956 riksdagen riktlinjer för utrymningsplan-om
läggningen och det fortsatta skyddsrumsbyggandet. Beslutet
präglades den då rådande kärnvapenstrategien. inne-Dettaav
bar bl.a. fastighetsägarna i de städernas14 innerom-störstaatt
råden undantogs från skyldigheten anordna enskilda skydds-att

stället skulleI och kommunerna för befolk-statenrum. svara
ningsskyddsrum i dessa städer. Beslutet innebar också krav

omfattande planläggning för utrymning och inkvartering.en
års civilförsvarsutredning1953 lämnade sitt huvudbetän-1958

kande Civilförsvarets organisation. Förslaget behandlade om-
fattningen och utformningen civilförsvarsorganisationen iav
krig, Civilförsvarsstyrelsens organisation den fredstidasamt
civilförsvarsorganisatjonen i länen. riksdagsbeslutGenom 1959
fastställdes huvuddragen civilförsvarsverksamheten i frågaav

skadeförebyggande och skadeavhjälpande åtgärder. Samti-om
digt beslutades utbildningens omfattning och ändringar iom
civilförsvarets krigsorganisation. På regional nivå erhöll länssty-
relsemas civilförsvarssektioner och förstärkt organisation.en ny

Med anledning de omfattande förändringar beslutatsav som
föregående år förelades riksdagen förslag till1960 ett en ny
civilförsvarslag. års civilförsvarslag1960 kom gälla i år.35att
Under dessa år gjordes emellertid talrika och omfattande änd-
ringar i lagen.

Den civilförsvarslagen innebar centralisering denya en av
fredstida beredskapsförberedelserna. Civilförsvarsbyråerna
upphörde och för planläggning, administration ochansvaret
personalförsörjning övergick till länsstyrelserna. Territoriellt
indelades landet fortfarande med drygt kommuner -i1 000-

civilförsvarsområden.124 Civilförsvaret i princip rentvar nu en
statlig angelägenhet.
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1960-talet

Många kommuner ansåg förhållandena under krigsårenatt
hade kommit överdriva kraven brandförsvaret fredstid.iatt
På begäran riksdagen tillsattes därför brandlagsrevi-1954av en
sion för brandlagstiftningen. syftena medEttöveratt se av
revisionen minska kostnaderna för brandskyddet.attvar

Översynen ledde till införandet brandlag ochen nyav
brandstadga Jämfört med den tidigare regleringen innebar1962.
den brandlagen bl.a. införde be-attnya man gemensamma
stämmelser för hela landet, skilde således inte längre mel-man
lan städer och landsbygd. Vidare utmönstrades begreppen bor-
garbrandkår och yrkesbrandkår. Brandförsvaret fortsatte att

kommunal uppgift. Länsstyrelserna skulle fortsätta attvara en
tillsyn brandförsvaret. Statens brandinspektion blevutöva över

central myndighet.ny
års civilförsvarslag1960 och års brandlag markerade den1962

tydliga boskillnaden mellan brandförsvar och civilförsvarnu -
eller med dagens terminologi freds- respektive krigsrädd--
ningstjänst.

Civilförsvaret under hela 1960-talet inne i intensivtettvar
uppbyggnadsskede. Enligt års riksdagsbeslut1959 skulle civil-
försvarets undsättande organisation bestå allmänt civil-ettav
försvar 225 000 65 000samtom personer ca personer som
skulle ingå i verkskydd vid företag och anläggningar. Tillstörre
detta kom det regionala civilförsvaret med bl.a. undsätt-20
ningskårer 500 vardera. minskades antalet1965om ca personer
civilförsvarsområden till Vid 1960-talets slut den100. var nya
krigsorganisationen organisation 60 uppbyggd till 75ca pro-
cent.

mitten 1960-taletI omorganiserades Civilförsvarsstyrelsen,av
för bättre kunna leda och fullfölja uppbyggnaden denatt av nya
civilförsvarsorganisationen.

års riksdagsbeslutDen 1959 grundade planeringen och den
under 1960-talet uppbyggda civilförsvarsorganisationen utgick
primärt från befolkningen löpte risk direkt bekämpas iatt att
terrorsyfte och kärnvapen kunde komma användas.att att

uppfattningDenna ledde bl.a. till utrymning i hög gradatt sat-
i förgrunden bland de skadeförebyggande åtgärderna. Dettes

ansågs inte möjligt till rimliga kostnader åstadkomma tillatt ett
kärnvapenrisken skydd för befolkningen i de störreanpassat
städernas innerområden.
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civilför-allmänna intresse förUnder denna tid detavtog stora
alltsedan 1930-talet. Förstatligandet reduce-funnitssvaret som

i civilförsvarsfrå-rade helt naturligt kommunernas engagemang
därmed också kommuninnevånarnas in-och måhändagorna

för dessa.tresse
civilförsvarets uppgifter innebar vissaårs beslut1959 attom

till de ordinarieuppgifter överfördes från civilförsvaret sam-
förinnebar kommunerna fickhällsorganen. Detta ansvaretatt
där-tidigare haft. tillkalladesrad uppgifter de inte 1959en som

behovetkommunalrättskommitté för bl.a. undersökaför atten
skyldigheterreglering kommunernasförfattningsmässig avav

sittKommittén överlämnade i januaridetta område. 1962
kommitténsPå grundvalbetänkande Kommunal beredskap. av

vissa författningsförslag.förslag förelade regeringen riksdagen
kommunalbeslutade därefter lagen 1 964:63Riksdagen om

skyl-också lagen 1964265beredskap. Samtidigt beslutades om
bådaupplåta inkvarteringsbostad i krigdighet Dessaatt m.m.

civilt för-till dess den lagenlagar kom gälla ändaatt att nya om
juliträdde i kraft den 1995.1svar

dekommunal beredskap regleradeslagenGenom upp-om
kommunernatotalförsvaret skulle fullgörasgifter inom avsom

Diti särskild lagstiftning.och inte fanns specialregleradesom
utrymd ellerolika hänseendenhänfördes omhändertagande i av

inkvartering genomförtskrigsdrabbad befolkning efter det att
skyldigaskulle ocksåcivilförsvaret. Kommunerna attvaraav

varandra bistånd förunder civilförsvarsberedskap lämna att
inkvarterad be-underlätta omhändertagandet utrymd ochav

redan fredstid plan-folkning. blev skyldiga iKommunerna att
vidverksamheten i krig ellerlägga och förberedasättannat

generellt och för allakrigsfara. Planläggningsskyldigheten gällde
Särskildabetydelse för totalförsvaret.verksamhetsområden av

krig ellerockså för kommunala organisationen iregler dengavs
vid krigsfara.

metoder1970-talet Nya målsättningar och nya-

utvecklingsarbeteintensiva uppbyggnads- ochEfter 1960-talets
inträdde under 1970-talet fasinom civilförsvaret upp-en av

beslutetbromsning också förändringar. 1971 attstora togsmen
till Karlstad underCivilförsvarsstyrelsen skulle förläggas 1978.

generationsväxling då flertalet äldreledde till tjänste-Detta en
Stockholm.vid myndigheten valde imän att stanna
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pla-förberedabörjathade1960-taletslutetI ett nyttstatenav
femårigaförstaförsvarsbeslut.med femåriga Detneringssystem

deti enlighet med FPE-systemetförsvarsbeslutet nya
Infö-ekonomisystem 1972.planerings- ochförsvarets togs

kompetensskapade också behovrandet FPE-systemet nyavav
för-förstärkte depersonal.Civilförsvarsstyrelsens Dettahos

personalen ochsammansättningenfrågaändringar i avom -
hängdearbetssättockså myndighetensdärmed sammansom-

generaldi-efterträddesKarlstad.till 1975med omlokaliseringen
Åke Civilförsvarssty-chef förårSundelin efterrektör 27 som-

Civilförsvars-Gustafsson. dennerelsen FörGunnar varav-
mål.väsentligtförankringfolkligaverksamhetens ett

inriktning för ci-innebar delvisförsvarsbeslutårs1972 en ny
befolkning-Grundläggande för planeringenvilförsvaret. attvar
konventio-skyddas verkningarnaskullei första hand mot aven
med inva-sambandmål istridsmedel vid bekämpningnella av

skulle intesådanBefolkningenmarkstrider.och vidsion som
inriktadesPlaneringenangripare.mål förprimärtett enses som

befolkningen iberedasmöjlig mån skulleskydd imot att
kompletterandeutrymning skulleochskyddsrum att enses som

skadeförebyggande syfte.åtgärd i
civilförsvaretoch bygga1970-talet ägnades att uppanpassa

bekräftadesocksåochmålde 1972mot ge-somsom angavs
försvarsbeslut.års1977nom

tillkom bl.a.Under perioden
undsättningsorganisation,ochlednings- mersom varen ny

72,organisationen Orgföregåendedenenhetlig och rörlig än
skyddsrum, ioch produktionför planeringett nytt system av

framträdande roll,fickvilket kommunerna en
med bl.a. femCivilförsvarsstyrelsenorganisation fören ny

CUFA,förrådsanläggningarutbildnings- och
vilkaförsvarsenheter ilänsstyrelsernasorganisation fören ny

för tillsynentotalförsvarsverksamhet ochcivilför allansvaret
länsnivå samlades.i fredräddningstjänstenöver

också ytterligare.reduceradescivilförsvarsområdenAntalet
fullföljande och vidareut-innebarförsvarsbeslutårs1977 ett

totalför-roll förbeslut. Fredssamhälletsvecklande års1972av
innebar beslu-delcivilförsvaretsbörjade framhållas. Försvaret

uthålligrörlig ochenhetlig,skulle övergå tilltet att en merman
organisation, Org 80.

lagstift-denkraft.brandlagi Genomträdde1974 nyaen ny
kommu-omkringoch fastareskapades vidareningen ramen
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skyldighet ingripa vid andra nödlägen brand. Detänattnemas
moderna räddningstjänstbegreppet etablerades. stället förI att

tidigare ha varit skyldiga ingripa endast vid brand, åla-attsom
des kommunerna för all den räddningstjänstattnu svara som
inte reglerades lagstiftning. praktiken inte för-Iav annan var
ändringen så eftersom många brandkårer före 1974ävenstor,
ingrep vid andra nödlägen brand. obligatoriskaDeän nya upp-
gifterna för de kommunala brandförsvaren ansågs inte heller
föranleda något ändrat huvudmannaskap för verksamheten.

Samtidigt med den brandlagen trädde i kraft förenadesatt nya
också Statens brandskola och brandinspektionStatens till den

myndigheten Statens brandnämnd. Brandnämnden skullenya
den centrala tillsynen kommunernas räddningstjänstutöva över

och den regionala nivån blev länsstyrelsen föransvarig till-
Organisationen med länsbrandinspektörer avskaffades.synen.

Decentraliseringen1980-talet påbörjas-

slutet 1970-talet börjadeMot Civilförsvarsstyrelsen drivaav
frågan hur det lokala för civilförsvarsfrågorengagemangetom
skulle återuppväckas. Tankarna kommunanknutet civil-ett
försvar fick gehör hos års försvarskommitté skulle1978 som
förbereda års försvarsbeslut. Civilförsvarsstyrelsen1982 Inom
väcktes tankar återinföra den hemskyddsorganisa-även att
tion funnits under andra världskriget och då fungeratsom som

kontaktlänk mellan kommunen och allmänheten.som en
års försvarsbeslut innebar1982 förändringar för civilför-stora

svarsverksamheten. skulleSträvan åstadkomma starkattvara en
samhällsanknytning och skapa förutsättningar för befolk-att
ningen aktivt delta i civilförsvarsverksamheten. Riksdagenatt
beslutade kommunerna skulle föröveratt ta ansvaret attnu
leda civilförsvaret lokal nivå i krig och för den plan-svara
läggning i fred detta krävde. Vidare skulle hemskydds-som en
organisation införas.

Huvudinriktningen för civilförsvaret skulle befolk-attvara ge
ningen skydd verkningarna konventionella stridsmedelmot av

samtidigt ökad uppmärksamhet måste skyddetattmen ges
kärnvapen och kemiska stridsmedel. Vidare skulle förmå-mot

verkningarna överraskande ökas.mötaatt ettgan av angrepp
medförde ökade kravDetta civilförsvarsorganisationens

beredskap.
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genomföra riksdagensFör principbeslut från det1982att om
kommunala för civilförsvarsverksamheten ladeansvaretnya

regeringen hösten fram proposition med förslag till1984 en
de nödvändiga ändringarna i civilförsvarslagen. Till detta hörde
också reglera kommunernas till ersättning förrättatt statenav
sina uppgifter. enlighet med riksdagens beslutInya samma
höst trädde bestämmelserna kommunernas ledningsansvariom
kraft den januari Bestämmelserna kommunernas1 1987. om
planläggning för civilförsvarsverksamheten och deras rättom
till ersättning för detta arbete skulle emellertid börja tillämpas
redan den januari Planerna skulle1 1985. upprättade ochvara

vid utgången år 1986.antagna senast av
lagstiftning beslutadesDen innebar omfattande1984som

förändringar i civilförsvarslagen, varvid tämligen detaljerade
bestämmelser kommunernas skyldigheter infördes.om nya
Samtidigt definierades civilförsvarsverksamheten ett nytt

skyldighet ledaKommunernas civilförsvarsverksamhe-sätt. att
i krig kompletterades med bestämmelse tillten att statenen om

kommunsvarje förfogande skulle ställa civilförsvarschefen
med civilförsvarsstab och de övriga redovisa-en resurser som
des i organisationsplan länsstyrelsen fastställde för Varjeen som
kommun.

Utvecklingen fram till 1995 -
Ett reformarbetesammansatt

förslagetRedan i propositionen med till års lagstiftning1984
noterades det den lagtekniska lösning valdes måsteatt som ses

lösning övergångsvis i avvaktan ställningstagandensom en
till rad olika utredningsförslag nyligen framlagts ochen som

berörde civilförsvarsverksamheten. Till dessa utrednings-som
förslag hörde räddningstjänstkommitténs under framlagda1983
förslag till räddningstjänstlag CESAM-kommitténssamtny
förslag tillskapandet central myndighet för denom enav ny
statliga ledningen fredsräddningstjänsten och civilförsvars-av
verksamheten Räddningsverket.

början tillkalladeI regeringen därför1985 särskild utre-av en
dare för författningsteknisk civilför-göra översynatt en av
svarslagen, lagen kommunal beredskap de för-andrasamtom
fattningar somreglerade de frågor behandlades i dessasom
lagar. direktiven anfördes den lagstiftningI berör civil-att som
försvaret splittrad antal olika lagar. Brister rådde iär ett
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utredarensolika lagarna.harmoniseringen mellan de En av
bättreregelsystemskapauppgifter borde därför ettatt somvara

Utredarenbegreppsmässigt.systematiskt ochihopskulle hänga
civilförsvarsbestämmelsema skullehuruvidafick fritt pröva

någotinnefattade inteDirektiveneller flera lagar.samlas i en
ansvarsfördelningendå beslutadeuppdrag denomprövaatt

civilförsvarsverk-i frågaoch kommunernamellan staten om
samheten.

förkommitté tillsättsTuve-skredet hadeefter1979 atten--
grund naturkatast-för skadorersättningutreda frågan avom

och förebyg-undersökningargeotekniskarofer frågansamt om
aktualiseradejordskred. Riksdagenåtgärdergande mot samma

utreda;fick i uppdragfrågor kommitténår två andra attsom
kommissionstatligför inrättandetdels förutsättningarna enav

huvud-dels fråganallvarliga olyckor,undersökningför omav
och möj-med nuvaranderäddningstjänstmannaskapet för en
efterhand,kommitténuppdrag ladesuppgifter.liga Nyanya

den kommu-dimensioneringenriktlinjer förföreslåbl.a. att av
beredskap Sammantagetstyrkor iräddningstjänstensnala m.m.

den ikommitténladesinnebar alla de uppgifter attsom
och kommu-den statligahelafick i uppdragprincip överatt se
föreslogslutbetänkandesittnala räddningstjänsten. 1983I

samhäl-samlad lagstiftningRäddningstjänstkommittén omen
huvudmannaskapändratfråganräddningstjänst.lets I ettom

ochkommittén statligtutreddeför räddningstjänsten ettett
nackdelarnafann dockalternativ.landstingskommunalt Man att

förordade i ställetbåda fallen ochfördelarna istörre än envar
kommunal samverkan.utökad

tillmed förslagregeringen sin propositionframlade1986 ny
brand-årslagen,räddningstjänstlag. 1974Den ersattesomnya

kraftår och trädde iriksdagenbeslutadeslag, senare sammaav
i den lagentvå sista paragrafemaden januari1 1987. De nya

under krig. föreskrevsbehandlade räddningstjänst Där att un-
civilförsvarsberedskap skaråderkrig eller detder närannars

kommunstyrelsen ochräddningsnämnden uppgifter övertas av
civilförsvarsorganisatio-uppgifterräddningskårens övertas av

idelegerades det regeringenkommunen. Vidarei attnen
avvi-sådana från lageneller krigsfara meddelahändelse krigav

totalförsvaret ellerbetydelse förföreskrifterkande som var av
skullenödvändig räddningstjänstbehövdes för attsom annars

genomföras.kunna
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års försvarskommitté hade1978 det borde bildasansett att en
central myndighet med för räddningstjänst och före-ny ansvar

byggande åtgärder både fredi och i krig. Efter riksdagenatt
fattat sitt Försvarsbeslut tillsattes därför1982 CESAM-
kommittén för utreda frågan samordning denatt cent-om av
rala ledningen räddningstjänsten fredi och civilförsvarsverk-av
samheten. tilläggsdirektiv fick kommitténI uppdragetäven att

utbildningen i allmän räddningstjänst. CE-göra översynen av
SAM-kommittén avlämnade sitt betänkande1984
Räddningsverkef .

regeringensI proposition år ledningen befolk-samma om av
ningsskyddet och räddningstjänsten föreslogs centralatt en ny
myndighet, Statens räddningsverk, med sin centrala del förlagd
till Karlstad, skulle Civilförsvarsstyrelsen och Statensersätta
brandnämnd. Vidare föreslogs utbildning för rädd-en ny
ningstjänst skulle integrerad med civilförsvarsutbildningensom
och förläggas till Civilförsvarsstyrelsens dittillsvarande CUFA-
anläggningar, i fortsättningen Räddningsverkets skolor. Deltids-
anställda brandmän skulle skrivas i civilförsvarsorganisatio-

och utbildas med civilförsvarsplikt.nen
Samtidigt med denna proposition föreslog regeringen i en an-

proposition ledningen de civila delarna totalför-nan om av av
Överstyrelsendåvarande för ekonomiskt försvarsvaret att

Överstyrelsenskulle ombildas till för civil beredskap med vid-
gade arbetsuppgifter. Hela den civila delen totalförsvaretav
skulle indelas efter samhällssektorer i funktioner med en ansva-
rig central myndighet för funktion.varje

Enligt riksdagens beslut började de myndigheterna Sta-nya
Överstyrelsenräddningsverk och för civil beredskap sintens

verksamhet vid halvårsskiftet Sedan också den rädd-1986. nya
ningstjänstlagen i kraft den januari inträdde ske-1 1987trätt ett
de beslut reformer och någrautan utan att tungaom nya nya
utredningar tillsattes berörde civilförsvarets eller freds-som
räddningstjänstens verksamhet eller organisation. sittandeDen
civilförsvarslagsutredningen fick tilläggsdirektiv1987 inne-som
bar utredningen skulle och lämna förslag tillövervägaatt en ny
terminologi inom det då benämndes civilförsvar, översom se
lagstiftningen beredskapstillstånd behovetövervägasamtom av
ytterligare lednings- och samordningsbestämmelser för total-
försvarets civila del. och uppgiftsfördel-om ansvars-
ningen mellan och kommunerna det gällde civilför-närstaten
svarsverksamheten berördes inte heller Enligt riksdagensnu.
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ledningen debeslut med anledning propositionen omav av
kommunstyrelsencivila delarna totalförsvaret skulle dockav

högsta civila totalförsvarsmyndighet lokal nivå. Beslutetvara
förenades emellertid med någon lagstiftning precise-inte som

dettarade kommunstyrelsens befogenheter eller åligganden i
sammanhang.

civilförsvarslagsutredningen skulle kunna lösa sittFör att
dåvarandeuppdrag föreslå lagstiftning bättre denänatt somen

emel-hängde ihop systematiskt och begreppsmässigt blev det
förändring-lertid nödvändigt föreslå väsentliga sakligaävenatt

föreslogsdet betänkande utredningen lade fram 1989Iar. som
försvar civilför-lag civilt bl.a. skulle ersättaen ny om som

beredskap. Lagförslagetsvarslagen och lagen kommunalom
Motsvarandeinnebar civilförsvarsbegreppet utmönstrades.att

ochverksamhet i krig föreslogs benämnas befolkningsskyddnu
räddningstjänst.

kommunerna ochAnsvaret för verksamheten skulle ligga
förutsågs ideras räddningskårer. Räddningskåremas personal

krig tjänstgöringbli utökad med personal kallats försom
med plikt och för detta ändamål genomgått pliktutbildningsom
i fred. väsentligt förändrade koncept för genomförandetDetta

civilförsvarsverksamheten numera räddningstjänsten underav
höjd beredskap krävde emellertid frågan kommunernasatt om
ersättning från för de beredskapsuppgifterna kundestaten nya
lösas. Utredningensförslag i den delen inte acceptans,vann
varför beredningsarbetet i regeringskansliet stoppades upp.

års försvarsproposition föreslog emellertid regeringenI 1992
överföring uppgifter från förtill kommunernastaten atten av

uppnå samlat för genomförandet befolknings-ett ansvar av
skyddet och räddningstjänsten hos föran-kommunerna. Detta
ledde påpekande från riksdagen vill åläggaett att statenom om

måstekommunerna arbetsuppgift så det ske lag-en genomny
stiftning. kap. regeringsformen föreskrivs nämligenI 5 §8 att
kommunernas befogenheter och åligganden ska regleras i lag.
Eftersom propositionen inte innehöll något förslag till ändrad
lagstiftning området måste finansutskottet anfördesom- -

definitivt ställningstagande till regeringens förslag anstå tillett
dess lagförslag förelagts riksdagen.ett

uppnåddes formel för hur ansvarsfördelningenFörst 1994 en
mellan och kommunerna för den dittillsvarande civilför-staten
svarsverksamheten skulle utformas merai detalj och för hur
kommunerna skulle kompenseras för sina samladestatenav
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uppgifter inom totalförsvaret. Lösningen efteruppnåddes det
regeringen uppdragit åt f.d. generaldirektören Gunnaratt

Nordbeck överläggningar med Svenska Kommun-att ta upp
förbundet dessa frågor. Nordbeck träffade därefterom en
skriftlig överenskommelse Kommunförbundetmed ettom

förslagidetaljerat fråga bl.a. kommunernas skyldigheterom
totalförsvaretinom och den ekonomiska ersättningen för des-

sa.
den lag civilt försvar riksdagen beslutade i slutetI nya om som

har kommunernas skyldigheter beskrivits mycket1994 över-av
gripande. uppkommande konkreta frågorFör att ansvaretom
för olika delar den tidigare civilförsvarsverksamheten skaav
kunna besvaras får därför överenskommelsen mellan Nordbeck
och Kommunförbundet ibland tjäna underlag och kom-som
plement till lagstiftningen.

lagen civilt försvar innebär i huvudsak kom-Den attnya om
för den tidigare civilförsvarsverk-övertar ansvaretmunerna

samheten och denna blir integrerad del kommunensatt en av
räddningstjänst. Redan innan denna förändring formellt trädde
i kraft vid halvårsskiftet hade emellertid låtit kom-1995 staten

del sin roll. Lokala civilförsvarsöv-övertamunerna en av nya
ningar genomfördes under kommunal ledning i flera år utan
lagstöd. Likaså påbörjades överföring till kom-ansvareten av

för hanteringen civilförsvarsmaterielen. träffa-Härmunerna av
des avtal mellan Räddningsverket och de enskilda kommunerna

detta.om

Cirkeln slutenär

Vi har skildrat samhällsverksamhet civilförsvars-nu en
verksamheten först bedrivits mycket decentraliseratsom

lokaladet planet, med utnyttjande lokalaav gemensamma re-
och med betydande stöd i form enskilda initiativ.ettsurser av
verksamhet har därefter förstatligats och centraliserats,Denna

för sedan återigen decentraliseras och överföras till kommu-att
Utvecklingen har också inneburit den från börjanattnerna.

resursbasen för civilförsvar och fredsrädd-gemensamma
förstningstjänst brutits för återigen tillskapas detattupp nu

lokala planet.
kan således cirkel har slutits. framtidenMan Förattana en

kan spekulera i liknande cirkelrörelse kommerman om en ny
påbörjas.att
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Förändringar i organisation
och styrformer

Förändringar i myndighetsorganisation

föregående avsnitt har redovisats historik faktorerochI som
har påverkat utvecklingen. Vi kan konstatera verksamhetenatt
har genomgått antal förändringar. Förändringstaktenstörreett

också ha accelererat under år.synes senare
centrala myndighetens dvs. Civilförsvarsstyrel-Den -

/Statens brandnämnds och sedermera Räddningsverketssens -
organisationsstruktur efter för-och ledningsprinciper har hand
ändrats och till de stegvis förutsättningama. Ettanpassats nya
noterbart generellt drag förändringsprocessoch i denna är att
de förändringarna initierats studier och utred-större genom
ningar, de ofta parlamentariskt kom-sammansattasenare som
mittéer, för planeras och förberedas i särskilt tillsattaatt senare
projektorganisationer efter det inledande genomförandetsom
förvandlas till organisationsförändring.permanentmeraen

skydds-Exempel sådana förändringar införandetär nyttav
i slutet 1970-talet, övergången till kommunalrumssystem av

ledning under mitten 1980-talet, inte minst bildandetsamtav av
Räddningsverket kan urskiljas detSamma1986. närprocess
gäller organisationsförändringar under årsenare avser nyasom
prioriteringar risk- och miljöfrågor internationell verk-samtav
samhet.

och genomgripande förändringen hittills harDen största mest
bildandet sedan.varit Räddningsverket för drygt år I10av

princip förändringen sammanslagning verksamheter-var en av
vid dåvarande brandnämnd och Civilförsvarsstyrel-Statensna

delar strålskyddsinstitut och SjöfartsverketStatenssamtsen av
avseende kärnkraftsberedskapen respektive far-transporter av
ligt gods. Grundtanken samordna delsi korthet bättreattvar

fred förebyggande arbetesäkerhetsarbetet i avseende samhällets
olyckor och räddningstjänst; dels åtgärderna för skyddamot att

där-och rädda liv, egendom och miljö i både fred och krig och
vid till stånd integrering effektivare resursutnyttjande.ochen

myndighetens första och uppgift blevDen största vä-attnya
två helt skilda myndighetskulturer. Dettava samman var en

förutsättning för den tilltänkta integrationen skulle lyckas.att
Utbildningen vid fyra räddningsskolor härvidverkets var en
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verksamhetdennakontaktytadennyckelfaktor storagenom
räddningstjänst.svenskhar gentemot

Även integreradochsammanslagentillövergången enom
konstaterasproblemfri, kanheltverksamhet varitinte attnog

ochuppnåtts.resultaten harförväntade Dede synsättennya
organisationen.snabbtrelativtarbetsforrnema har genomsyrat

kommuner"kunder", dvs.med verkets"hearings"antalEtt
harorganisationer,myndigheter ochsamverkandeoch andra

verksamheteniförväntningarsprida omvärldensbidragit till att
Även tilldemyndigheten.kvalitetsmedvetandet inomoch höja

harsamordningsfrågorför vissadelegationernaverket knutna
berörda"feedback" frånkontakter ochbetydelse förhär

"kunder".
traditionellt slag,Organisationsform valdesDen varsom av

börjanRedan frånledningsstruktur.platthade relativtmen en
resultatorienterad medochproduktions-organisationenvar

internplanering ochstabsresurser försmå sam-gemensamma
blivitsedermeradecentraliserade harordning. änDet ansvaret

genomfördeverketomorganisationuttalat i den un-sommer
kravorganisationen tillanpassadesder dennaI1994. nya

miljöfrågorrisk- ochhanteringen m.m.av
Även förebyggande arbetetmellan detintegrationbehovet av

ökan-organisatoriskt uttryck. Defickoch räddningstjänsten ett
EU-samverkan,bl.a.i forrninternationella uppgifternade av

fördelades i linje-hjälpinsatser och tjänsteexportinternationella
bättreinrättades föröverdirektörstjänstorganisationen. En att

kontakter,ökande kravende alltmerkunna möta externa
inte internationellt.minst

avdelningarnaså måttoinfördes iPrincipen till limpa""ax- att
allt frånområdeverksamheten inom sittförfått ut-ansvaret
uppföljning.genomförandeochplaneringveckling över samt

ad-behövssamordningplanering ochDen somgemensamma
särskilt utseddastödsmindre stabministreras som avenav

produktionsledningsuppgiftförutom sinavdelningschefer som
samordnainrikta ochplaneringentillikauppgift ihar attsom

avdelningsövergripande verksamhets-vissaverksamheten inom
produk-karakteriseraskan såledesOrganisationen somgrenar.
lösessamordningsbehovenresultatorienterad därtions- och

ansvarsfördelning.matrisformadmed
fredsräddningstjänst-inomKompetensförsörjningen, främst

bildande.vid verkets Pro-inledningsvis problemsidan, ettvar
acceptabeltlösas Utrymmehar dock kunnatblemen sätt.ett
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har efter hand kunnat skapas för nyrekrytering brandingen-av
jörer Särskilda utbildningsprogram har genomförts förm.m.
befintlig personal. rationaliseringDen genomförts s.k.som av
kontorspersonal, främst kvinnor, har särskild kompe-genom
tensutveckling skapat personalresurser kunnat fylla nytill-som
komna uppgifter.

På central myndighetsnivå har och kompetens i stortresurser
kunnat till behoven tiden, dessa behovöver ävenanpassas om
ständigt förändras. På den regionala nivån, där länsstyrelserna

ansvarig för samordning och tillsyn inom sektorn, har där-är
svårigheter förelegat inom kompetensförsörjning-störreemot

Förändrade uppgifter och återkommande besparingar, ien.
förening med varierande nedprioriteringar inom länsstyrelserna,
har gjort för rekrytera eller utveckla kom-att utrymmet att ny

för främst räddningstjänsten varit begränsat.petens ytterst
Utvecklingen har dels mindre anpassningar, dels störregenom

förändringar organisationen lett fram till dagens organisa-av
tionsstruktur och arbetsformer. Till det har organisationenyttre

fast form traditionellt snitt. bör dockDet noteras atten av
mycket arbete sker i projektforrn, där projekten sker medäven
personal från olika avdelningar också personal frånmedmen
andra myndigheter och organisationer. Attitydundersökningar

enkäter bland verkets personal visar god vilja att tagenom
sig eller förändrade uppgifter. Arbetsformerna har efteran nya
hand utvecklats flexibilitet.störremot

Förändringarnas kraftfält poler och motpoler-

bakgrund historiken och de beskrivnaMot förändringarnaav
kan fråga sig vad eller vilka faktorer påverkat utveck-man som
lingsmönstret, och med detta grund försöka dra slutsatsersom

den framtida utvecklingen. framgått de tidigareSomom av
beskrivningarna det inte helt enkelt dra entydiga slutsat-är att

det finns antal faktorer, aktörer och intressen iett ettser; som
komplicerat samspel driver fram förändringar. Kanske kan det
hela kraftfält där olika kraft ochett sammansatt mot-ses som
krafter påverkar rörelserikmingen. flertal sådana krafterNär ett
tids- och riktningsmässigt råkar sammanfalla kan struktu-större
rella förändringar ske. den berörda verksamheten kanInom
några väsentliga sådana krafter urskiljas.motsatspar av

Stat/gg: kontra kommunalt tidigare framgått,är,ann/ar som en
huvudfråga för avvägningar inom fredsräddningstjänst och ci-
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försvar. givetvis fråga lämplig och rationellvilt Det är en om
fördelning uppgifterna inom verksamheten, ocksåmen enav
maktpolitisk fråga övergripande mening. Frågornai rörmer

inflytande ska betala.såväl som vem som
Ansvarsfördelningen frågor nationellt respektiverymmer om

lokalt perspektiv, nationell samordning inklusive likhets- och
inte minsträttvisekrav kontra lokalt självbestämmande, samt

kommunal finansiering. Efter förstatli-frågan statlig ellerom
rörelseriktningen sedan slutetgandet civilförsvaret har 70-av

kommunalt där dock nulägettalet varit ökatmot ett ansvar
fortfarande komplicerad blandning inte minst finansie-är en av

verksamheten.ringsansvaret för de olika uppgifterna inom
givetvis harCentralixering frågakontra decentra/áxeringår en som

till ansvarsfördelningen stat-kommun. Histo-stark kopplingen
decentraliserat underrien visar här rörelse från ett systemen

40-talet till starkt centraliserat civilförsvar under och50-, 60-ett
fredsrädd-70-talen. Samtidigt separerades civilförsvaret och

där den bibehölls decentraliserat i kom-ningstjänsten, senare
munerna.

utvecklingen i sin helhetFrån och med slutet 70-talet harav
till kommu-gått decentralisering uppgifter ochmot ansvarav

decentralise-sammanfaller med den allmännaDennanerna.
samhället, och bl.a. fick tillringspolitik då rådande isom var

centrala myndig-uttryck antal omlokaliseringar statligaett av
civilförsvarsstyrelsen Karlstad. faktorheter, till Ent.ex. som

stegvisa kommun-möjliggjorde dessa decentraliseringar devar
minskade antaletreformema under perioden till1952 1974som

förkommuner från till Rörelseriktningen5002 288. är när-ca
uppgiftervarande fortsatt decentralisering ochen ansvar,av

samtidigt kan urskiljas tendenser till samordning och öns-men
kemål starkare styrning, inte minst kravengenomom en

nationella mål uppföljning.tydliga samt
den frå-kan följd förraRegleringkontra avreglering som enses av

decentralisering. detaljerad reglering det statligaEngan om av
avreglering och övergång tillcivilförsvaret har följts ett sys-av

från Civil-med målstyrning. samband med ÖvergångenItem
försvarsstyrelsen till Räddningsverket och den allmänna avreg-

talet gjordes kraft-leringspolitik bedrevs i mitten 80-som enav
full rensning i den regelflora då fanns. kanDet nämnas attsom

publikationsförteckning fanns fleradet i Civilförsvarsstyrelsens
samband med den lagendetaljreglerande dokument. Itusen nya

regelverketcivilt försvar, trädde i kraft har hela1995,om som
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från civilförsvarsstyrelsens tid avvecklats. Utvecklingen synes
för närvarande fortsatt avreglering, möjligen beroen-mot en
de de statsfinansema. kravenuttalade styrningDesvaga

tydliga mål och uppföljning från statsmakterna kangenom
dock komma medföra motkrafter någon formkräveratt som

reglering.av
Toppxyrning kontra frågaweáågeyg/ming är mera en om myn-

dighetskultur, där olika intressenters behov och intressen måste
bildande märkbar för-Sedan Räddningsverkets haravvägas. en

ändring skett breddad frå-ökad och kundorientering. Imot en
ligger uppdragsgi-dock inbyggd konflikt så till vida attgorna en

och "kunder" riksdag och regering kommuner,samtvare som
näringsliv och enskilda i många frågor har delvis motstridiga
intressen måste balanseras i myndighetsarbetet. bottenIsom

frågeställningar grundfrågan: Vad och fördessa ligger "För
egentligen till för"Vem är

frågor myndighetsarbetetsPlanering /eantrapmduktion rör om
inriktning bakgrund bl.a. styrning ochmot ansvars-av synen
fördelning. Räddningsverket har skett tydlig förändringI en

ökad resultatorientering och därmed minskade plane-mot
omvärldsföränd-ringsinsatser. kraftiga och oförutsägbaraDe

ringar skett också skäl varför planeringenkan tillettsom vara
har reducerats till förmån för ökad handlingsberedskap atten

Ävenoväntade händelser. grundplanering nöd-möta årom en
vändig inom det måhända del rädd-verksamheten är en av
ningstjänstens plane-själ reaktiv det inte äratt vara som
ringsbart.

aspekt verksam-Militärt kontra civilt perspektiv är en annan
heten. Integreringen civilförsvar och fredsräddningstjänstenav
innebar med nödvändighet förskjutning till det civilaen pers-
pektivet och de värderingar och ledningsprinciper gällersom
inom fredsräddningstjänsten. hot- och riskbildemaSynen
har också förändrats så betoningen alltmer lagts fredsris-att

Ävenkema i förhållande till krigsriskerna. fredsrädd-om
ningstjänsten grunden verksamheten måste dock bered-iutgör
skapsfrågoma beaktas inom för totalför-de gällersystem som

samordning freds- och krigsaspekter medDennasvaret. av
respektive skillnader i måste hanteras i verksamheten.synsätt
Gränsdragningen mellan totalförsvarets i fred i för-uppgifter
hållande till berörda samhällssektorers har diskuteratsansvar
inför försvarsbeslutet har förslag framBl.a. tagits1996. om en
tydligare gränsdragning mellan samhällets säkerhetsarbete i fred
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säkerhetspolitiskaförvidtaskompletteringsåtgårderdeoch som
och krig.kriser

intematio-där deperspektiv,internationelltkontraNationellt
år.understarkt ökatfåttnella frågorna utrymmeett senare

utvecklingsamordning ochinternationellgäller såvälDetta som
katastrofer.vidinsatsergenomförandeochberedskap för av

Även harandra länderutvecklingsstöd tillochtjänsteexporten
förkonsekvenser ocksåfårperspektivetvidgadeökat. Det styr-

förochsamordningsarbetetnationellai detformerna samar-
och kommun.mellanbetet stat

tilltendens finnsavgiftsfinansiering, därkontraAnslags- en
verksamhetenfinansieraföroch utökatökade krav attutrymme

kananslag.statliga Dettaandra vägar än ut-ettvaragenom
teck-ocksåinombesparingskravenslag ettstaten, varamenav

efterfrågestyming.ökadmyndighetsarbetet motatt enen
framtiden dediskussion ipåbörjadfinns ocksåDet somomen

skautsträckningi ökadindustrin,riskkälloma,för t.ex.svarar
räddningstjänst.samhälletsinomför kostnadernastå

reñexionerStyrformernas utveckling några-

Försvarsdepar-tidigaretillhör,Räddningsverket nämnts,som
verksamhetinnebär denverksamhetsområde. Det atttementets

för pla-dethanterats inomför harverket systemsvararsom
nämli-totalförsvaret,förtillämpasnering och uppföljning som

kallatekonomisystem, tidigareochförsvarets planerings-gen
slutetinfördes underdet dethar, frånSystemetFPE-systemet.

mycket ambi-tillämpats90-talet,60-talet fram till början avav
varit striktuppföljningsunderlag harochPlanerings-tiöst. reg-

varithuvudsyftenadäråterkommandeilerat ett avprocess,en
och statsmakterna,myndigheternadialog mellanskapaatt en

påver-ökad insyn ochpolitiska nivånför denminstinte att ge
underlaglängsiktighet iökadockså varitSyftet harkan. att en

försvarsbesluten.de femårigabl.a.och beslut, genom
total-och uppföljning inomplanering, styrningförSystemet

formaliseradomfattande,har varitförsvaret somprocess,en
tagits frambeslutsunderlagstrukturerathaft den fördelen att

med de politiska instanser-fördjupad dialoggrund för ensom
decentrali-målstyrning,idéerbyggerSystemet, omsomna.

hand utvecklatdock i förstauppföljning,sering, uppdrag och är
militära visat det civilaErfarenheterna harstrukturer.för att
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försvarets och räddningstjänstens frågor in isämrepassar sys-
och dessa frågor därför ofta blir marginaliserade i dentemet, att

planeringssystemetpolitiska På 90-talet har ocksåprocessen.
inom totalförsvarssektom eller mindre hamnat i kris,mer
främst till följd dynamiken och osäkerheten i omvärldsut-av
vecklingen.

Tiden före 70-talets slut civilförsvaret statligrentvar en orga-
nisation, där försvarets styrprinciper tillämpbara och ocksåvar
tillämpades. och med kommunernasI ökande roll, och så små-
ningom också integrationen mellan freds- och krigsrädd-
ningstjänst, blev förutsättningarna för styrningen starkt föränd-
rade. Delegeringen medför naturligen störreett ut-av ansvar

för lokala lösningar och Val ambitioner.rymme av
Den uppdragsstyming tillämpades olika nivåer inomsom

statliga totalförsvarsverksamheter kunde inte direktrent över-
på mellan statligasättas myndigheterumgänget och kommunala

verksamheter. principI måste de uppgifter åläggerstatensom
kommunerna regleras lagstifmingsvägen. Förutsättningarna för
styrningen" förändrades i grunden.

Styrningen blev komplex. Förändringar i verksamhetmera
förutsätter många gånger ändringar i lagstiftning, med utred-
ningar och trögheter följd. Under år har radsom senare en
utredningar tillsätts, bland vilka kan LEMO- och CI-nämnas

ÄvenCU-utredningarna ochHot- riskutredningen. for-samt
för räddningstjänst och sotning har Hittills harmerna utretts.

de konkreta följderna utredningarna blivit direktiv förmest av
utredningar.nya

grundtankeEn med bildandet Räddningsverket attav var
bättre samordna verksamheterna; dels olika räddningstjänst-
verksamheter i fred, dels verksamheterna för fred och krig.
Samordningsuppgiften och genomgående iär ett temavar ver-
kets instruktion. Betoningen samordning har också ökatav

Ävenunder de år10 Räddningsverket funnits. de interna-som
tionella frågorna kan betraktas i sådant samordningspers-ett
pektiv.

Samordningsuppgifter kan många gånger diffusa och svå-vara
lösa. Befogenheterna och instrumenten ofta få. Föratt ärra

Räddningsverket gäller befogenheterna i form föreskrifts-att av
begränsade till fåtalrätt är områden. kanDäremot antal,ett ett

eller mindre direkta, instrument urskiljas betydelse förmer av
sarnordningen. Bland dessa kan nämnas
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och för yrkes- och pliktutbildningenansvaret resurserna-
inom sektorn,

och för metod- och materielutveckling samtansvar resurser-
den samordnade anskaffningen materiel för höjd beredskap,av

för viss forskning och kunskapsutveckling, erfaren-resurser-
hetsåterföring och kunskapsförmedling,

information, samt-

de fem delegationer inskrivna i Räddningsverketsärsom-
instruktion för samordning räddningstjänst, utbildning, be-av
redskap för kämenergiolyckor, riskfrägor, samt transporter av
farligt gods.

alldeles uppenbartDet styrningen under de de-är att senaste
cennierna har förskjutits från regler och direktiv till information
och kunskapsförrnedling. Regelstymingen har blivit rådgivning
och påverkan. formellaDen styrningen har blivit in-mera av
formation, utbildning och kontakter i dialog.

förändringDenna styrningen har också inneburit föränd-en
ring arbetsformer och kompetens i den centrala förvaltning-av

Utbildningen yrkespersonalen inom samhällets rädd-en. av
ningstjänst har fått ökad betydelse samordningsinstru-som

Informationsverksamheten har blivit central. Kontakt-ment.
har breddats och intensifierats. Projektarbeten med del-ytorna

tagande från många aktörer har blivit vanlig arbetsform. Deten
har också inneburit ökade krav kompetens och självständigt
agerande från verkets personal. avsaknad formella befo-I av
genheter blir samordningsuppgift starkt beroende tilltronen av
till och förtroendet för den kompetens den centralasom myn-
digheten kan visa Myndighetsledningens roll har därvidupp.
förändrats från regelutformning och ärendebeslut till att vara
inriktande i mål- och principfrågor prioritera ochsamt att sam-
ordna verksamheten. Myndigheten har utvecklats till kun-en
skapsorganisation.

Sammanfattningsvis har positiv utveckling skett vaden avser
samordningsarbetet mellan central och kommunal nivå inom
räddningstjänsten. produktionsuppgifterDe i form utbild-av
ning, information, materielutveckling och -anskaffning som
bibehållits Räddningsverket har också bidragit till skapaatt
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samordning.sådan övergripandekontaktvägar och nätverk i en
den medvetenhetbidragande faktor kanEn omvaraannan

har utvecklatssamordning och samverkanbehovet somav
räddningstjänstorgan.inom samhällets

och regering de centralaStyrningen från riksdag gentemot
år eftersträvat ökad gradundermyndigheterna har senare en av

målen kanresultatstyrning. Förutsättningarnamål- och är att
då visatuppföljningsbara. svårighettydliga och Engöras som

den verksam-ansvarsområdesig inom Räddningsverkets är att
beroendeska uppnås,bedrivs, och de resultathet ärsomsom

statliga, inte minst då kommunerna.också andra aktörer änav
riktadeoch regleringsbrevmål i riksdagsbeslutDe ärsom anges

de resultatstatliga produktion, medanmyndigheternasmot
verksamheten visar sig irelevanta förär sammansattettsom

svårighetåtgärder med flera aktörer. En är attsystem annanav
reglerar bl.a. kommunernasden lagstiftning finns ochsom som

utsträckningmycket begränsadsektorn endast iuppgifter inom
försvårar resultatupp-målorienterade vilketuttryckt iär termer,

utvärdering.följning och
märkas i regeringsar-grad uppgivenhet kan justvissEn nuav

formulera tydliga, nationellamöjligheternabetet vad attavser
vikt vidaktuella trenden läggamål. denDäremot är att stor

Räddningsverketsåterrapportering och resultatredovisning. För
förstauppdelas i två delar.del sådan resultatanalyskan Enen

produk-uppnås i den statligadel de prestationer somavser
enkla följaproduktionsmått, vilka relativttionen, dvs. är att

intressantare,andra delen, svårare ochDen är avsersomupp.
antal olyckor ochsamhällseffekter i form bl.a. minskatde av

resulteratskadekostnader olika åtgärder harminskade som
avseende statistik-verket utvecklingsarbetepågår inomHär ett

cost/benefit-analyser. IT-utvecklingenoch samhälleligasystem
liksom denviktigt hjälpmedel för uppföljning,kan här bli ett

in-kunskapsförrnedling, bl.a. i form denhar betydelse för av
tillhan-räddningstjänsten, verketforrnationsbank för RIB, som

dahåller.

spiralGår utvecklingen i cirkel eller

utvecklingen iställas varthänAvslutningsvis kan frågan
Civilförsva-fredsräddningstjänsten ochframtiden. Historien för

kanantal utvecklingssteg där vissabelyser mönsterret ett ur-
bl.a. bero-ha logiska grunder,skiljas. Vissa förändringar synes
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säkerhetspolitiska hotende samhällsbehoven uttryckta somav
följdolycksrisker i samhället. Andrasamt synes vara en avsom

och trender. Någrasamhällsförändringanvärderingarallmänna
åstadkommautslag inneboendekan strävan att po-vara av en

grundatförändring,tentiella förbättringar tromeragenom
försök tillexperimentverkstad. Varjevetande i verklighetensän

spekula-blir med nödvändighet starkti sådan miljöprognos en
tiv.

formasamhället i framtiden kommerFrågan således hurär att
och miljöskydda och rädda liv, egendomsin basala uppgift att

fredstid och krigstid.risker imot
och civilt för-inom räddningstjänstennärvarande pågårFör

avregle-ökad decentralisering ochfortsatt rörelse motsvar en
förkommunalt finns sakskälring därmed ökat Detsamt ansvar.

drivandesituationen kandetta, den finansiellaäven vara enmen
rörelse pendelrörelsefråga sig dennafaktor. kanMan ärom en

innan utvecklingendenna rörelse kommeroch hur långt att
slår i sinvänder eller över motsats.rent av

framväxandetecken antyderTy det finns en annansom
rationaliseringstiyck i kom-Besparingskrav ochframtidsbild.

förutsättertill effektiviseringarleder samver-som enmunerna
denkommungränsernakan inom räddningstjänsten över -

alltmer resul-räddningstjänsten regionaliseras.kommunala En
med stordrifts-kräver samlade lösningartatinriktad verksamhet

storskaliga olyckorkunna hanterafördelar. Nationella mål att
Allmänt kan påståskräver starkare nationell styrning. attnog en
återgång till "ordning ochtrend fram innebärväxer som en

Även internationella samord-reda i samhällsinsatsema. de
krävaningssträvandena, inte minst inom kan kommaEU, att

ochnationell styrning. Vissa intressenstarkare röster ävenen
regle-styrning ochlokal nivå uttalar sig för starkare statligen

och inte kortsiktiga bud-syfte få enhetligare nivåerring i attatt
och höja samhällets totalagetfrågor får säkerhetenäventyra

olyckskostnader.
ibär hän inte. Måhända ligger detutvecklingenVart ut-vet

måste ivecklingens olika alternativa lösningar prövasattnatur
egenvärde ochidéer och förändringar harverkligheten; ettatt

de förr ellerden inneboende kraften i dem leder till attatt sena-
förverkligas.re

finns återgång tillVad kan utveckling där teckenärse en
Över tidsperiod gamlatidigare lösningar. längreen synes

delvis skepnad.strukturer återkomma, i Enän pro-om annan
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vocerande tanke kan därvid utvecklingen i cirkelattvara -
det bara takten varierar.är som

realistisk tanke kanEn dock utvecklingen dy-ärattmera vara
namisk och hela tiden sig till förutsättningar. Vissaanpassar nya
drag kan ha återkommande medan andra innebär oåter-natur,

skullekalleliga förändringar. filosofisk beskrivning dettaEn av
kunna utvecklingen sig i spiralform, mentrots alltrörattvara
framåt

Elm/o
Pc.LaÃJä,

r.°c1r103l
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