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Till Statsministern

Den 27 november 1997 bemyndigande regeringen statsministern till-att
kalla kommitté med uppdrag utreda flygtransporterna medatten
särskilda, statligt ägda eller chartrade flygplan för Sveriges regering.

Samma dag förordnade statsministern ledamöter i kommitténsom
f.d. kammarrättspresidenten Henry Montgomery, ordförande, verkställ-
ande direktören Peter Egardt, generaldirektören Kjell Larsson och
förvaltningschefen Gunilla Olofsson. Samtidigt förordnades numera
generaldirektören Nils Gunnar Billinger till sakkunnig och departe-
mentsrådet Göran Rodin till sekreterare. Kommittén har också biträtts

departementsrådet i Regeringskansliets förvaltningsavdelningav
Ingemar Melin.

Kommittén har antagit Statsflygutredningen.namnet
Utredningen får härmed överlämna betänkandet SOU 1998:81

Användningen vissa statsflygplan,av m.m.
Kommitén enhällig.är Den sakkunnige har anslutit sig till de

synpunkter och förslag betänkandet innehåller.som
Utredningens uppdrag härmed slutfört.är

Stockholm i 1998

H M Peter Egardtonggomeyeng:

Içe/l Lauren Gunilla Ola .tron

/ Göran Redin
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Sammanfattning

Enligt sina direktiv skall kommittén utreda omfattningen ochav
villkoren för användningen statsflygplanen och chartradeav av
inhyrda civila flygplan vid flygtransporter för regeringen. Utred-
ningen skall jämföra med vad gäller i andra länder läggasom samt
fram förslag hur behovet flygtransporter för regeringenom börav
tillgodoses i fortsättningen.

Utredningen har gjort den kartläggning ålagts den. Det lig-som
inte i utredningens uppdrag bedöma enskildager flygtransporteratt

för statsrådens del.
betänkandetI framhålls avsnitt 4.1 den speciellt situa-utsatta

tion statsråden har med i allmänhetsom arbets-en extremt stor
börda, vidsträckt ansvarsområde och utsatthet, medfören som en
betydande bådepå statsrådet och dennes familj.press Mot denna
bakgrund finner utredningen det angeläget statsråden all denatt ges
service behövs för effektivt utförande uppdraget.ettsom av

De särskilda flygtransporterna innebär bl.a. flexibilitetstörre ien
fråga avgångs- och ankomsttider medänom reguljärt flyg.
Härigenom kan tidsvinster vidgöras destora många resor som
statsråden företar. Vidare kan hög säkerhetsnivå upprätthållas.en
Dessutom kan statsråden under arbeta och förberedaostörtresan
sig för sammanträden. Detta ligger väl i linje med vad ärsom
brukligt i jämförbara länder avsnitt 3.

Utredningen detaljeradenågra regler inteatt böranser uppställas
rörande i vilken omfattning eller under vilka villkor i övrigt som
statsflygplanen och charterflyg skall få användas. Vissa riktlinjer an-

dock motivledes avsnitt 4.1. Ytterst blir detges omdömesfråga,en
där det slutliga faller vederbörandeansvaret statsråd. Dessutom
finns den konstitutionella kontrollen och den fortlöpande insyn som
följer reseräkningar, fakturor o.l.att offentligaär handlingar.av

betänkandetI avsnitt 4.2 vilken prioritetsordninganges som
bör gälla i fråga dispositionen statsflygplanen.om Härvidav
förordas inte några egentliga ändringar i förhållande till vad som
gäller Utredningen vissagör förtydliganden ochnu. förordar att
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utredningenbeslutiprioritetsordningen nyttetttas somupp
fattar.regeringenföreslår att

utredningenfinnerplanförhyrningartillfälligagällerdetNär av
avsnitt 4.4.otillfredsställandeförhållandenanuvarande ärdeatt

varit alltförharoch verksamhetensaknassamordningeffektivEn
den bästaUtredningenpersonförändringar.försårbar attanser

övrigaochför regeringensi frågaeffektiviteten transporternaom
både förhardelberättigades uppnås ansvaretsamma organom

upphandlas.charterflyg Dennabehovför vidochstatsflygplanen att
Försvarsmakten.naturligenuppgift faller

och deföretagitutredningen harundersökningarDe som
bil.räkningutredningens 1förharpromemorior upprättatssom

samarbetetinternationella pådethandenklart vidoch 2 attger
liggeroch redanhela tiden Ökarstatsrådsnivåochregerings- en

nuvarandegällde devadnivå närbetydligt högre än som
ha snabbatillgång tillanskaffades. Behovetstatsflygplanen attav

vuxit ochordtransportmedel har med andraeffektivaövrigtoch i
och 4.5avsnitt 4.3Utredningenytterligare.kommer växaatt anser
behovetlängre fyllertransportorganisationen intenuvarandedenatt

nuvarandeframöver.otillräcklig Debli klartden kommeroch attatt
behöverdelar de kravdll allainte hellerfyllerstatsflygplanen som

framtiden.och ilägeuppställas i dagens
regeringen uppdrar Försvars-därför åtföreslårUtredningen att

försärskilda flygtransportergenomföraochorganiseramakten att
Försvarsmaktenvidare åläggasböranvändarna. Detbehörigade att

Utred-charterflyg inom dettaupphandlingför system.avansvara
för denväsentligtdetunderstryker ärningen ansvaretattatt sam-

inomtillräckligt hög nivå Försvars-liggerorganisationen pålade
blir förden inteutformasorganisationen såochmakten attatt

ocksåFörsvarsmakten börpersonförändringar.plötsligakänslig för
4.5.kapacitet avsnittutökadplanera föruppdragi att enges
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1 Inledning

1.1 Utredningens direktiv

Regeringen utfärdade den 27 november direktiv1997 Dir.
1997:139 för utredningens arbete. Härvid anfördes:

Bakgrund

Regeringens behov tillförlitliga, snabba och säkra flygtransporterav
kan inte alltid tillgodoses inom för reguljärt flyg. Särskildaramen
flygtransporter nödvändigt komplement förär regeringenett att
skall kunna arbeta effektivt och fullgöra Sveriges internationella
förpliktelser. detta ändamålFör har flygplan, Tp 100 ochtvåstaten

102, skall användasTp det regeringen harpå bestämt isättsom som
beslut den september 1996.12ett

sambandI med den tilltagande internationaliseringen och fram-
för allt efter Sveriges inträde i Europeiska unionen har efterfrågan

med flygplanen ökat.på Fler flygningar beställs äntransporter som
genomföragår med de båda flygplanen. Dessa används ocksåatt av

statschefen, riksdagens talman och Överbefälhavaren.
Regeringen har ibland sig chartrade flygplan.använt av
Tidigare har frågan skaffa tredje flygplan diskuteratsatt ettom

mellan företrädare för Regeringskansliet och Försvarsmakten.

Uppdraget

Kommittén skall kartlägga hur och i vilken omfattning Tp 100 och
Tp 102 har Kommittén skallanvänts. också kartlägga i vilken
omfattning och vilka villkor chartradepå plan har vidanväntssom
flygtransporter för regeringen.

Kartläggningen skall belysa hur användandet särskilda, statligaav
flygplan och chartrade plan har påverkats internationaliseringenav
och Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

jämförelser med förhållanden i andra länder skall göras.
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flygtransporterskall bedöma vilka behov särskildaKommittén av
statsministern och övriga statsråd, riksdagensstatschefen,som

överbefälhavaren har för framtiden och lägga framtalman och
kan tillgodoses till låg kostnadförslag hur behoven så somenom

säkerhet och tillgänglighetför kravenmöjligt staten utan att
olika handlingsalternativeftersätts. detta sammanhang börI

rutinerBehovet särskilda riktlinjer och förstuderas och värderas. av
börupphandling flygtransporter övervägas.av

Riksmarskalksämbetetskall samråda med talmannen,Kommittén
Kommittén skall också samråda med Riks-och Försvarsmakten.

säkerhetsskyddet och medpolisstyrelsen det gäller Kammar-när
tillförsäkringsskydd ochkollegiet det gäller rättnär passagerares

skadeersättning.
den 1998.Kommittén skall redovisa uppdraget 15 majsenast

Sammanfattning

skallKommittén
användningen deomfattningen och villkoren förutreda av av-

har för ändamålet,flygplan staten
chart-omfattningen och Villkoren för användningenutreda avav-

för regeringen,rade vid flygtransporterplan
området,gäller i andra länderjämföra med vad som-

förförslag hur behovet Hygtransporterlägga fram reger-om av-
tillgodoses i fortsättningen.ingen bör

aspekter har betydelse iUtredningen skall belysa alla de som sam-
manhanget.

Utredningens arbete1.2

utredningen omfattningenenlighet med sitt uppdrag harI utrett av
för användningen de flygplan statsflygplanen,och villkoren av

statsråden mil., och charter-har för transporterstatensom av av
flyg.

utreda ochUtredningen har däremot inte sig in pågett att
för statsrådens del, sig medbedöma enskilda flygtransporter vare

med charterflyg. följer inte direktivenstatsflygplanen eller Det av
fråga förför utredningen skulle ske. i ställetDetså äratt en

i dess granskning statsrådensriksdagens konstitutionsutskott av
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Tilläggas kan, frågorverksamhet. aktuell f.n. föremål föräratt artav
/konstitutionsutskottets prövning granskningsärende 1997 98:24.

Utredningen har ordföranden och sekreteraren haftgenom
överläggningar med företrädare för Riksmarskalksämbetet och
hovet, talmannen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Vidare har
samråd förekommit med Kammarkollegiet. Ordföranden och
sekreteraren har vidare haft med chefen för den särskildamöteett
transportflygenheten Bromma.på

begäran har utredningen dels från StatsrådsberedningenPå er-
hållit promemoria Statsministerns utrikes med flyg bil.en resor

Utrikesdepartementetdels från UD promemoria Statsrådensen
behov flyga med regeringsplan eller chartrade plan, hurattav
påverkas det internationaliseringen och Sveriges EU-medlemskapav
bil. 2.

utredningenuppdrag har Sveriges AffärsreseföreningPå riktatav
tillenkät urval föreningens medlemsföretagetten omav

näringslivets användning s.k. beslutsfattarflyg. Föreningen har iav
den 1998 redovisat4 maj resultatet enkäten bil. 3.rapporten av

Utredningen har också tagit del Statsrådsberedningensav svar
den april 1998 fråga från riksdagens konstitutionsutskott8 medpå

/granskningsärendetanledning 1997 98:24.av
Uppgifter har inhämtats från de svenska ambassadema i Bonn,

Helsingfors, Köpenhamn, London,Haag, Oslo och Wien före-om
komsten särskilda flygplan för tillgodose behoven för respek-attav

statschef,tive regering m.fl.
granskning redovisningsmaterialGenom inom Regerings-av

kansliet har utredningen inhämtat uppgifter användningen inomom
regeringskansliet statsflygplanen och chartrade plan.av av
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2 Bakgrund, m.m.

framhålls i direktivenSom för utredningen kan statschefens och den
högsta civila och militära ledningens behov snabba och säkraav
flygtransporter inte alltid tillgodoses inom för reguljärt flyg.ramen
säkerhetsskäl, tidspress, behov flexibilitet, och iEU-möten ettav
övrigt vidgat internationellt har ökat be-sammantagetengagemang
hovet särskilda flygtransporter. Flygvapnet håller i dag dennaav

till handa. första handtjänst I används för ändamålet anskaffadetvå
flygplan, i fortsättningen betecknade ochTp 100 Tp 102, när-se

härom i avsnitt 2.1.mare
Sedan har särskilda flygplan1984 funnits för persontransporter
denna Inledningsvis förhyrdes flygplan, i förstaMetro III,art. ettav

hand för försvarsmaktens behov Tjänster skulle ock-transporter.av
Årerbjudas hovet försvarsdepartementet.ochså 1986 inköptes en

fortfarandeMetro finns reservplan.III, slutetI 1980-som som av
talet började statschefen, statsministern och övriga statsrådäven
efterfråga transporttjänster flygvapnet. Skälen behovetvarav av
flexibilitet och krav bättre säkerhet. detta ändamål köpteFör

1990 SAAB 340 Tp 100.staten en
"inriktningenanskaffadesNär Tp 100 lade regeringen fast för

1988/verksamheten i propositionen bil.892125, 3 med förslag till
1988/89.tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret skälSom

för anskaffningen bl.a. behovet vid tidpunktertransporterangavs av
och mellan kan tillgodose med detsvårtorter attsom annars vara
reguljära flyget. medTransporter reguljärflyg medför att program-

till flygtider och speciellamåste krävsattmen anpassas arrangemang
vid och ankomster för såväl bagage.avgångar personer som

skäl i propositionenEtt säkerheten förannat attsom angavs var
de berörda och deras följeslagare för besättningsamtpersonerna
och övriga i deras omgivning kan hållas högre nivå planeten om
hanteras i särskild ordning. Sålunda kan kännedom avgångs-om
och ankomsttider information vilka hållasärsamt om passagerarna
inom begränsad krets önskvärt.såen om anses

Särskild hänsyn också till flygplanet kunde kommamåste tas att
föranvändas flygningar utomlands. Flygplanet borde alltså haatt ett

utförande det representativt.görsom
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materielverk fick i uppdrag anskaffaFörsvarets att ett
flygplan, och flygvapnet fick för den operativa driften. Kost-ansvar
naden för driften skulle, i den den inte täcktes debi-mån genom
tering tirnkostnader, betalas flygvapnet. Kostnaden för inves-av av
teringen behövde emellertid inte belasta flygvapnet. Eftersom
flygplanet anskaffades för andra militära behov tillfördes denän
militära utgiftsramen särskilda medel för inköpet. förslagPå av

anvisade riksdagenregeringen reservationsanslag 70 Mkrett
1988/89:16,FÖU rskr. 242.

År anskaffades begagnad Gulfstream1992 G IV, två-etten
med höga prestanda, förmotorigt jetplan det ökandeatt motsvara

behovet flygtransporter. Med tillkomsten detta flygplan, Tpav av
blev det möjligt bredda reseverksamheten långväga102, att mot mer

interkontinentala destinationer.till och medsamt
inom Upplands flygflottilj F 16 lokaliserad till Brom-En enhet

flygplats, benämnd transportflygenheten förBromma, ansvararma
den operativa driften flygplanen 100 och 102,Tp Tp närmareav se
avsnitt 2.3.

och eller drabbade störningar100 Tp 102När Tp är upptagna av
utsträckning användas bl.a. följande flygplan,kan i viss som reserv

Hercules, SAAB och Beechnämligen 84 S 100B 340 Tp 101Tp
200. erbjuder dock inget den komfort normal förTp 84 ärsomav

flygplan avsedda föreller mindre Destörre persontransporter. nu
stationerade vid andra flygflottiljer 16 Fnämnda planen F 7änär

Kallax.Kallinge ochSåtenäs, F 17 F 21

Nuvarande2.1 regler användningom av

statsflygplanen och upphandlingom av

charterflyg

statsflygplanen

de flygplan särskilt anskaffats förMed statsflygplanen två somavses
statschefens den högsta civila och militära ledningensfrämst samt

förbehov snabba och säkra Försvarsmaktentransporter. svararav
stationerade flyg-den operativa driften. Flygplanen Brommaär

plats.
SAAB 100,flygplan 340B TpDe är nämntssom som enavses

och Gulfstream 102,anskaffades 1990, G IV fpvåren ensom
dessa båda flygplan har flygvapnetinköptes 1992. Utöverårsom



SOU 1998:81 Bakgrund, 15m.m.

i sin transportorganisation andraFV transportflygplanäven som
till del kan användas för planDessa ärpersontransporter.en
baserade fyra olika flygflottiljer.på

gjordabakgrund säkerhetsbedömningar hade Säkerhets-Mot av
inledningsvis för beställningpolisen medtransport stats-ansvar av

åtminstone för de statsråd hade särskilt personskydd.flygplan, som
statsråd avråddes också från sin fritid med reguljärtDessa påatt resa

därför då med statsflygplan. medföljandeflyg och Förävenreste -
privata har statsråden själva betalat vadoch för rent resoregna -

reguljära flygbiljett skulle ha undermotsvarande kostat se närmare
4.1.

Nuvarande regler användningen statsflygplanen Tp 100om av
beslutade Regeringenoch 102 1996-09-12 DnrTp är av

SB96/5375, bil.
innebär reglerna med flygplanenkorthet beställsI att transport

transportflygenheten flygplatshos Bromma och beställaren,att
kan besluta andra kan medföljaäven attsom om personer -

elleroftast gäller det medarbetare journalister vid ombord-senast-
skall passagerarlista tillstigningen lämna transportflygenheten. För

utomstående, medföljer planen, finns försärskilda reglersom
Respektive beställarebetalning. Försvarsmakten förersätter resan.

finns särskilda regler beträffande försäkringsskydd.Det även
önskemål flygtransport samtidigt kommer från flera hållNär om

tillämpas prioriteringsordning, innebär statschefen iattsomen
första får disponera flygplan därefterhand och i följande ordning
statsministern, statsråd med personskydd, talrnannen, statsrådövriga

ledningen. Oftaoch den militära sker vid sådana tillfällen informella
samråd för lösa de problem uppkommer.att som

Charterflyg

iblandStatsråd har utnyttjat charterflygplan, reguljära förbin-när
delser funnits olikainte eller då aktiviteter inte medgivit resande
med reguljärflyg och statsflygplanen inte disponera. hargått Detatt

förekommit Flygvapnet kunnat planeraäven sina utbildnings-att
flygningar sådant statsråd kunnat hjälp medsättett att en

sist angivna fall har kostnadernaI inte debiterats Rege-transport.
ringskansliet.

utnyttjande vanligt affärsflyg gällerFör för allt annatav som-
resande kostnaden skall effektiviteten. resebyråDenvägasatt mot-
f.n. NymanåcSchultz med vilken Regeringskansliet har slutit avtal
skaffar fram lämpligt affärsflyg låta mäklare föreslåattgenom en



16 Bakgrund, SOU 1998:81m.m.

olika alternativ. dock vanligareDet respektive departementär att
vänder sig direkt till flygmäklare eller till affärsflygföretag.någon ett
Oftast tidsskäldet omöjligt ha tillräcklig framförhållningär attav en
för de normala reglerna för upphandling enligt lagen 1992:1528att

offentlig upphandling upphandlingslagen i allmänhet skallom
kunna tillämpas.

samband med resebyrå etablerades i RegeringskanslietI att en
rabattavtal1993 slöts efterhand med vissa flygbolag i linjetrafik.

Möjligheterna undersöktes då upphandla taxiflyg. sådanEnävenatt
eftersomupphandling emellertidgjordes inte inget flygföretag en-

sig tillhandahållakunde flygplan för alla olika behovåtasamt att
eller till rimliga kostnader alltid viss inställelsetid.att garantera en

flesta taxiflygföretag endast flygplan och alltidDe äger måste ta
de uppdrag de kan få. företag kan ekonomiskInget garantiutan
utlova inom viss tid.transporttjänst dessutom onödigtDet ären
kostsamt tvingas flyga med alltför plan med fåtalatt stora ett

Sverige det då och fortfarande endastInom ärpassagerare. var - -
fåtal taxiflygföretag kan tillhandahålla snabba flygplan, vilketett som

nödvändigt det skall meningsfullt hyra dem förär någotattom vara
längre till Mellan- eller Sydeuropa.transporter, t.ex.

Behovet varierande flygplansstorlekar med olika hastighet ochav
räckvidd talade i förstället anlitade mäklare med överblickatt man

hela Nord- och Mellaneuropas flygföretag och förmåga för-över att
medla relevanta överenskommelsetjänster. En träffades därför med
resebyrån den skulle tillhandahålla dessa kontakttjänsteratt genom
med ordinariesina flygmäklare. innebar avtaletDessutom med
resebyrån den provision normalt från reseleverantörenutgåratt som
till resebyrå eller mäklare till Regeringskansliet.återgårenen

handlar detNormalt 5 °/o flygpriser detpå återgårsättetom som
till Regeringskansliet. förhållande gäller fortfarande.Detta

Under antal bistod transportflygenheten medår Brommapåett
beställningar charterflygplan sådana behövdes.när Dennaav
verksamhet informell karaktär och grundade sig attvar av en av
tjänstemännen hade upparbetat kontakter inom affärsflygbranschen.

denneNär i början övergicktjänsteman 1997 till civil anställning,av
upphörde transportflygenhetens medverkan i fråga skaffaattom
charterflyg.
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kostnader förTillgängliga plan och2.2

dessa m.m.

Statsflygplanen

flygplatsstationeradefinns Brommastatsflygplanen, påDe två som
är.

kr/km/ timtim 000000 1814 1Gulfstream G IV1 st passagerare
kr/tim000500 11SAAB 340 B 181 st passagerare

flygvapneti slutetfastställdes chefen förflygpriserNuvarande avav
1993.år

vilketflygtimmaranvänds 600 700flygplanen år,Båda perca -
mycket.relativtanses vara

snabbaredetGulfstreamplanet,handförsta utnyttjas ärI som
tillkomfortabelt,dessutomjetdrift ochflygplanet med är mersom

används förSAAB-planet huvudsakligenmedanlängre transporter,
främst inrikes. Trotsmedeldistanstransporter,flygningar ochkorta

fördelaktigtekonomisktdet sigtimme ställerprisskillnaden merper
planet.välja det dyrarelängreför transporteratt

transportplanövrigaFlygvapnets

transportorganisationövrigafinns i Flygvapnets årflygplanDe som
/för och eller godstransport.mindre planellerstörre person-

kapacitettransportenhet följandeFlygvapnetsharSammantaget

kr/km/ timtim 000600 1490Hercules8 st passagerare
kr/km/ timtim 000500 11SAAB 340 306 st passagerare
kr/km/ timtim 5 000600Beechcraft 2003 8st passagerare

Ronneby och Luleå.stationerade i Såtenäs,Flygplanen är
transportflygenhet,flygflottilj 7 i harF SåtenäsSkaraborgs en

Flygvapnets transporttjänst. Deför all samordning avsom svarar
stationerade iorganisation Såtenäs,ingår i dennaflygplan ärsom

Hercules förtransportflygplanLuleå. finns såvälRonneby och Det
eller mångatransportvarutransporter somtunga personerav

Beechcraft Piperexempelvis och Navajo.passagerarplan,mindre
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ochstatsflygplanAnvändning2.3 av

uppgiftercharterplan samt om

resekostnader

charterplanochstatsflygplanAnvändning2.3.1 av

gratis-vissaRegeringskansliet frånsettiförekomUrsprungligen -
affärsflygplanchartradeendastFlygvapnet somtransporter genom -

utförde inrikestransporter.uteslutandenästan
transportflyg-ochanskaffats1990flygplansärskilda årSedan

statsrådensfortlöpandeökadeinrättatsBrommaenheten på
charterplan.ochstatsflygplanen ävenanvändning senare avav

skett förflygningar300drygt 11997 har1984periodenFör -
53kr. Cakostnad 67tillräkningRegeringskansliets aven

drygt 14medanstatsflygetförFörsvarsmaktentillbetalatsharkr
charterplan.medutförtsflygningarde 230kr har avsett somca

kostnaderochresmål, transportörerantaletUppgifter resor,om
framgårhelhetRegeringskansliet i dessförolikafördelade år av

uppgifternaredovisasbilagan 5 ävenbil.i Isammanställning
olika departementen.defördelade på

sammanställningarnaikostnadernade totala ärochAntalet resor
härtillFörklaringen ärfaktiska.devärdenmed högre änredovisade

beställt flyg-detdepartement änfrånresande annat somettatt, om
beställandedetfakturerarflygplan,beställtmedföljerningen ett

kostna-andeldessfördepartementetandradetdepartementet av
journalisterdåövrigtförtillämpas ävenförfaringssättderna. Samma

kommerflygplanen. På så sättmedföljerutomståendeeller andra
detreduceringdubbelt. Någonkostnaderna ursprung-upptasatt av

för-Ensammanställningarna.iinte gjortsharfakturabeloppetliga
därigenomtotalbeloppethandenvidberäkningsiktig attger

för högt.10-15 °/ovärdemed ärredovisas ett som
plan förchartratellerstatsflygplanmedstatsråd attNär ett reser

antal tjänstemän.oftastmedföljerinom EU,delta i möten, ettt.ex.
Åtskilliga medmedsyftetberoendeAntalet varierar resorresan.

mindre ändärförcharterflyg kostarstatsflygplan eller personper
reguljär biljett.förkostnadmotsvarande ärvad

observerasdetbörantaletredovisningengällerdetNär resorav
olikaredovisasresmål tvåtillochfram- återresa somatt samma

sådanaAntaletdag.företagitsäven t.ex. sammaresornaomresor,
100.till drygtuppgårresor
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gällerdet charterföretagen harNär tredjedel resornaca en av
beställts via mäklare eller via resebyrån i regeringskansliet, medanen

tredjedelar beställtshar direkt hos flygföretaget.två Ibland finns
noteringar i räkenskaperna prisuppgifter inhämtats från fleraattom
företag. utnyttjade HygmäklarnaDe ärmest

Dunell Aviation uppdrag47
Scandinavian Air BrokersTrp uppdrag12
Air Broker Center uppdrag9

Flygmäklarna förmedlar transportuppdragen. Beroende hur långpå
tid de får sig kan underlaget eller mindre omfattande.på vara mer
Flera uppdragen har lämnats till företag vilkahosav
Regeringskansliet direkta beställningar.även gör

direktupphandladeDe utnyttjade flygbolagen ärmest

Basair AB 28 uppdrag
Swedair 21 uppdrag
Billingen Flyg AB 14 uppdrag
West Air Sweden 10 uppdrag
AB Nordflyg 9 uppdrag
Scanjet 9 uppdrag
Citrus 6 uppdrag
Ostennans helikopterflygAero 6 uppdrag
Heli helikopterflygAB 5 uppdrag

FlightEuro 5 uppdrag

utförts44 uppdrag har 30 företag har genomfört 21som upp-av -
drag flera dessa i utlandet och ofta kombinerade medvar, av
reguljärflyg till flygplats och med inhyrt taxiflyg till ellerstörreen
från mindre förekommerDet flygtransporter medävenort.en
företag specialiserat sig taxiflyg i skärgården eller isom
fjällvärlden.

sammanställningenI nedan redovisas de statsråd under densom
redovisade perioden flugit med statsflygplan eller charterplan
sammanlagt minst tio gånger.
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statsflyg charter totaltResenär
Carl Bildt 101 11 112

Friggebo 97 3 100Birgit
Carlsson 75 7 82Ingvar

9 5546Göran Persson
Andersson 39 16 55Sten

46Westerberg 45 1Bengt
4 41Maj-Lis 37Lööw

Åsbrink 9 3829Erik
10Hjelm-Wallén 2717Lena

20 5 25WinbergMargareta
4af Ugglas 22Margaretha 18

0 21 21Thage G Peterson
6Pierre Schori 15 21

Åhnberg 20Annika 812
613 3 1Carl Tham
5Anna 3 2 1Lind 1

4 128Ines Uusmann
0 11Ylva johansson 11
0 10Olsson 10Karl Erik

harstatsråd finns i sammanställningenFlera de upptagnasomav
haft förhöjt säkerhetsskydd.delar sin statsrådstidunder hela eller av

varierar de berörda emellan.Tiden statsråd personernasom
statsflygplanengranskat målen för medUtredningen har resorna

förekommer ellerflygplan. resmåloch chartrade De mest somsom
redovisas i bilagasärskilt intresse 20.ärannars av
framgår bl.a. övervägande antaletAv sammanställningen att

Malmö överlägsetSverige. Göteborg och deföretagits i ärresor
tilltredje plats kommer Visby. Förklaringenresmålen.vanligaste På

i statistiken kan bl.a. dehamnar högtvissa platser ärattatt vara
har eller har haft livvaktsskydd.bostadsort för statsråd, som

1 Av har niouppdraget i ex-ugoslavien. dessaAv Carl Bildts flygresor 11avser
och betalats från anslag för fredsbevarandeföretagits med statsflygplan UD:s åtgär-

Enligt beslut fickmed regeringsbeslut den februari 1996. dettader, i enlighet 22
EuropeiskaCarl Bildt vid fullgörande uppdragetförutvarande statsministern somav

f.d. Jugoslavien eller nationernas högeunionens särskilde i Förentarepresentant
efter medgivande Statsrådsberedningen i varjei område,representant samma av

transportflygplan 100 och 102, detanvända Försvarsmaktens Tp Tpsärskilt fall, om
transportverksamhegsom dessa flygplan avsedda för,kunde den övrigaske ärutan att

eftersattes.
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olikadedet naturligtoch Baltikum,Nordengäller ärdetNår att
Sveriges starkaresmålen.de vanligastehuvudstäderna är engage-

Riga,siffror föravspeglas i högabaltiskaför de staternamang
kangäller dessa städerbidragande orsak vadVilnius.och EnTallinn

till andrautveckladevaritflygförbindelserna dit änsämreattvara
orter.

ochBrysselhamnari övrigaresmålen EuropautländskaAv de
inträde iSveriges EU.förklaraslistan. DethögstLuxemburg på av

vilka detGeneve, iParis ochstäder,andradelMen även t.ex.en
frekventatill deorganisationer, hörinternationellafinns många mest

resmålen.
till USAföretagitssjukanDärutöver tresamtattnoteras, resor

iSverigesIsrael och Egypten.respektivetill engagemangresor
spelattorde hakonflikten i Mellanösternlösaansträngningarna att

ländernabåda sistnämndatill deantaletvad gällerin resor

RegeringskanslietResekostnader i2.3.2

underRegeringskansliet uppgåriresekostnadernasamladeDe
nedansammanställningenenligt1984-1997perioden

statsflyg-förkostnadernaingår000 kronor. I9453322 summan
föregående.i detredovisats särskiltcharterflygochplanen som

RegeringskanslietiResekostnader

totaltRKUD övriga
000113 11800013 9701984/85 99 148 000
000000 131 5777971985/86 780 000 28102
00023325 514 000 1221986/87 719 00096
0000381350001987/88 000 28 117106 921
00035714132 349 0001988/89 008 000109
000196 004603 000491989/90 401 000146
00043300060 435 2211990/91 998 000160
00086264 364 000 2271991/92 000163 498
000235 421001 0001992/93 000 77420158
000137 054235 0001993/94 000 7281964
000800000 188000 98 2371994/95 56390
000275 225153 850 5831995/96 000375121
000485783702 568 00000080 97772 mån
000823207585 503000 11889 2381997

000332 945000 2823 057000 0001 509Summa
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Anmärkning
1995/961 Budgetåret omfattar 18 månader. Med kursiv stil redovisas omräknatett

belopp för 12-månadersperiod.en
2 Andelen inrikes för UD 5 °/ooch för övrigaår RK 39 °/o.resor ca
3 I beloppen gggingår resekostnader,alltså förutom biliettkostnaden hotell ochäven

traktamenten.
1992/4 Tom. budgetåret betalades93 från anslagUD:s s.k. förhandlingsresor resor till

internationella exempelvisOECD för frånresande samtliga departement.organ som
Medel överfördes till departementen från UD:s anslag.En del dessamedel avsågav
särskilda lönetillägg, därefter redovisades lönekostnader. Detta förklararsom som en
del minskningen kostnaderUD:s motsvarandeökning skett vid övrigautan attav av
RK.

5 UD införde under vissa interna1992 regelförändringar: reseanslagetfördelades till
avdelningar och beslutsrättenUD:s delegerades.Tidigare belastadealla resekostnader

centralt konto. Samtidigt infördes i RK resepolicy innebar i förstaett atten som resor
klassoch businessclasstill del upphörde.stor

Kostnaderna för antal förhandlingsresor till Bryssel,ett stort
Luxemburg och Strasbourg återbetalas i efterskott till Regerings-
kansliet olika inom Europasamarbetet. delEn dessaav organ av

företagitshar med statsflygplan eller chartrade plan. korre-Attresor
lera de återbetalade medlen med fårdsätt skulle kräva manuellen

inte har bedömts nödvändig.genomgång som
bil. finnsI 5 sammanställningar med uppgifter Regerings-om

kansliets med såväl statsflygplanen med chartrade flyg-resor som
plan. Dessutom redovisas i bil. uppgifter6 olika resmål. Upp-om
gifterna fördelade Statsrådsberedningenpå och de olika departe-år

De sammanräknade för Regeringskanslietär även i dessmenten.
helhet.

Bokföringen i Regeringskansliet innehåller uppgifter bl.a.om
belopp, leverantör, fakturadatum och kostnadsstålle kostnads-samt
slag. Kostnadsställe enhet inom departement.är Medt.ex. etten
kostnadsslag exempelvis utrikes eller inrikes Däremotavses resor.
innehåller rvdovzkningJg/.rtemetinte uppgifter färdsätt, olika resmålom
eller enskilda Detta innebär sådana uppgifterresenärer. inte kanatt

fram automatiska databearbetningar. En genomgångtas som av
verifikationerna departement för departement har därför företagits
och redovisats i manuell sammanställning. Detta år etten om-
fattande och tidsödande arbete och innebär trots noggranna
kontroller felenstaka kan finnas i materialet. fel dockDessa åratt av

ringa omfattning och obetydligså de inte bedömts märkbartart att
påverka helheten.

När det gäller redovisningen antalet med statsflyg börav resor
observeras fram- och tillåterresa resmål ibland redovisasatt samma

enkla Detta sammanhänger medtvå flygplanen i vissaattsom resor.
fall återvänder från destinationsorten för utföra andra uppdragatt
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förförekommer olika plan utnyttjasmellantiden.under Det även att
situationer har fakturoralla sådanarespektive tvåfram- Iåterresan.

enkelresorregistrerasskälet till de ävenvilket tvåäravsänts, att som
ochsigdet för rörresenären tur- returresa.om enom

Samråd nyttj statsflygplanenmed2.4 are av

m.fl.

övrigasamråda medutredningen bl.a.direktiv skallEnligt sina
talmannen,statsråden, nämligenstatsflygplanen utövernyttjare av

kungligastatschefen och densåvittRiksmarskalksämbetet avser
militär-beträffande den högstaFörsvarsmaktenochfamiljen

Rikspolis-medvidare samrådaskallUtredningenledningen.
de överlägg-säkerhetsskyddet. Resultatetdet gällerstyrelsen, när av

redovisasanledning häravmedsamtal ägtningar och rumsom
2.4.1-2.4.5.i avsnittennedan

Statschefen2.4. 1

ochRiksmarskalksämbetetförmed företrädareöverläggningVid
familjensden kungligastatschefens ochangåendehovet resor

följande:huvudsakframkom i
År innebaromorganisation hovetskedde1995 attsomen av

olika ämbetena.decentraliserades till deekonomiansvarochbudget-
påverkadekostnadsmedvetandet, vilket ocksåökadesHärigenom

resorna.
tidigare stodbudget försärskildStatschefen har resor;numera en

Vid statsbesökför statsplanen. stårkostnadenFörsvarsmakten för
bortaländer belägna långtVid statsbesök ikostnaden.dock förUD

dåanvänderoftast reguljärt ochstatschefenSverige flygerfrån
ellerflygbolagvärdlandetsartighetsskäl någotantingen avav --

statsbesök i Indien.dock vidanvändesStatsplanet 102SAS. Tp ett
försammanhållandehar detHovmarskalksämbetet ansvaret

Ävenför privataanvänds intePlanenstatschefens rent resor.resor.
reguljärtanvändadet möjligtundersöksofficiellavid är attomresor

nedbringa kostnaden.därmedflyg och
användningen statsplanen,vidprioritetharKonungen menav

har102anspråk Tphaft goda skälregeringen göranär att
betydligtdenflugit med 100,i stället Tp ärävenKonungen om

ianvändbarhet för hovetbegränsadharTp 102långsammare.
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samband med statsbesök, eftersom det har förhållandevis begränsad
bagagekapacitet.

Konungens och Drottningens resande har ökat markant under
beror delsDet antaletår. i sigpå har ökat, bl.a.attsenare resor

flera länder behöver besökas, dels på Kungaparetatt attgenom
ganska ofta har åtskilda besöks- ochnumera reseprogram.

sällan förknippatDet med problemär några för den kungliga
Övrigafamiljen flyga reguljärt. i förväg inteatt vetpassagerare om

vilka särskilda medpassagerare de kommer få, eftersom deatt
kungliga ombord sist och har särskildgår placering. enstaka fallI
har det varit problem med VIP-hanteringen flygplatserpå stora
utomlands.

Av tillgängliga uppgifter från Transportflygenheten Brommapå
framgår hovet under 1997 disponeratår Tp 100 cirka 70 timmaratt
och drygtTp 102 30 timmar.

2.4.2 Talmannen

Vid samtal med talmannen och förvaltningsdirektören i riksdagens
förvaltningskontor har följande framkommit:

Talmannen statsflygplanenutnyttjar i begränsad utsträckning.
Man använder sig i stället reguljärt flyg. Chartring planav av
förekommer sällan. Statsflygplan har talmannenanvänts av exem-
pelvis vid delegationsbesök i Ryssland och Tyskland i sambandsamt
med HKH Hertigens Halland begravning. Statsflygplanenav
utnyttjades vidare talmannen m.fl. ledamöter undernär våren reste
till Tyskland, i samband med manifestation för förintelsens offer.en

Överbefälhavaren2.4.3

Överbefälhavaren ÖBVid Sammanträffande med framkom i
huvudsak följande såvitt Försvarsmaktens högkvartersavser an-
vändning olika flygplan:av

De båda statsflygplanen 100 ochTp Tp 102 fungerar väl; Tp 102
överlägset bekvämastär och snabbast. I viss utsträckning använder

ÖB därutöver BeechTp 101 200. bristandeDen tillgängligheten
plan i vissa lägenpå besvärande faktor.är Chartrade plan haren

aldrig Försvarsmakten.använts av
Vad gäller egenskaper hos de båda flygplanen 100 ochTp Tp

102 framhölls bl.a. räckvidden hos Tp 100 problem,är ävenatt ett
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rätt102Tp ärdiskuteravidarekanManinom Europa. avom
Bryssel.tillfrekventastorlek för resor

harledningFörsvarsmaktensförkontakternainternationellaDe
tillanslutningiaktiviteterolikaexempelvisgällerkraftigt. Dettaökat
förinomPeace,forPartnershipi PFPmedverkan ramenSveriges

iaktiviteternafredsskapandeolikadeNATO,medkontakter
TillUnion.EuropeanWestWEUinomkontakterBosnien samt

ökatbesök avsevärt.utländskaantaletharföljd härav
förrimliguppfattasprioritetsordningengällande somDen

problem. Iutgörkapacitetendetdel; är ettFörsvarsmaktens som
iträderhögkvarteret,inomledningsorganisationen somden nya

deochgeneralinspektörema trekommer även1998,julikraft den 1
följandedäravochutlandskontakterhaledningscheferna att

transportbehov.
behovlegitimtfinnsdetframhöllsövrigt resurser avettI avatt

smidigam.fl.regeringenochstatschefenslag, så genomdetta att
effektivtarbetesittbedrivakan ettflygtransportersnabbaoch

finnsdetSverigeföruniktingalunda attDet ärpraktiskt sätt.och
sådanafördisponiblaflygplan transporter.särskilda

RikspolisstyrelsenSamråd med2.4.4

RikspolisstyrelsenmedsamrådautredningenskalldirektivenEnligt
hardäravanledningMedsäkerhetsskyddet.gällerdetnär

generaldirektörenmedsammanträffatsekreterarenochordföranden
haftsekreterarenharSäkerhetspolisen. Därutöverförchefenoch
harvilkaorganisationen,inomvissa tjänstemänmedöverläggningar

följandeDärvid harsäkerhetsskyddsfrågor.fördagligadet ansvaret
framkommit:

personskyd-förövergripandedetharSäkerhetspolisen ansvaret
diplomat-ochstatsledningencentraladenkungahuset,vaddet avser

löperlivetoffentligadetibefattningarsinagrundPåkåren. av
allmänhetimänniskorrisk attkrets änstörredennainompersoner

våldsverkare.attackerochhotförutsättas av
Riksmarskalks-medkontakterfortlöpandeharSäkerhetspolisen

detiinslagviktigtfrågor. Etti dessaRegeringskanslietochämbetet
liggerutförs. Dessahotbildsanalyserdeförebyggande arbetet är som

vidtas,behöveråtgärdervilkabedömningenförgrundtill somav
ilivvaktsskydd.haskallvissbl.a. personenom

företasskallplaneringendeltar iSäkerhetspolisen somresorav
harutomlandsbesökVidstatsministern.ochstatschefen manav

säkerhetstjänst.landetsbesökandedetmedkontakter
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Säkerhetspolisen har endast undantagsvis framfört krav på annat
fardmedel det tilltänkta.än Skyddsåtgärderna till denanpassas
aktuella situationen. Det dock enklareär åstadkomma nödvändigatt
skyddsnivå företas med statsflygplan, alternativt medom resan
chartrat flygplan, med reguljärtän flyg.

Övrigt2.4.5 samråd

Utöver det samråd redovisats har utredningenssom ovan
ordförande haft informella kontakter med denågra statsrådav som
använder statsflygplanen. harDe samtliga uttalat sin tillfredsställelse
över statsflygplanen finns. Bl.a. uppskattar de tidsvinsteratt man

kan liksomgöras, möjligheten under kunna arbetasom att resorna
och haostört överläggningar med medföljande medarbetare. I

övrigt har påtalat den ganska väsentliga skillnad uppleverman man
mellan Tp 100 och Tp 102 vad gäller komfort och hastighet. Från

hållnågot har framhållits det ibland medför problematt att
vederbörande statsråd i sista stund får tillbakastå för någon som

högre istår prioritetsordningen. Det kan då för ordnasent attvara
till det för vilketmötetransportannan avsetts.resan

2.5 Användningen s.k. beslutsfattarflygav

inom näringslivet

I syfte få jämförelsematerial från näringslivetatt ett har utredningen
uppdragit Sveriges Affársreseförening företa enkät hosatt etten
urval föreningens medlemsföretag. Företagen valdes utgångs-medav
punkt från deras behov aktuell flyg. Resultatet enkätentypav av av
redovisas i särskild promemoria bil. 3.en

Av promemorian framgår bl.a. såkerhets- och punktlighets-att
aspekterna tillrnäts vikt.stor

Ett tiotal företag utnyttjar i omfattning s.k. beslutsfattarflyg.stor
Ett litet antal företag har flygplan. Vanligast företagenär åregna att
delägare i flygföretag flyger för liten företag. Dessasom en grupp
flygföretag tillåts inte bjuda sina tjänster denpå öppnaut
marknaden. Flygföretagen för upphandlingsvarar extraav resurser,

och behovnär sådana uppstår.om av
Andra företag med omfattande flygverksamhet har alltid

etablerade kontakter med eller flera flygföretag marknaden.påett
Upphandlingen begränsas till flygföretag, såkerhetsstandard ärvars
känd. Företagen ocksåär måna affärergöra med ekonomisktattom
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Utomnordiska kontaktasstabila och kända flygföretag. flygföretag
normalt vid upphandling.inte
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Förhållandena i Vissa jämförbara3

länder

utredningen jämföra vad gällerdirektiv skall medEnligt sina påsom
tillskrivitandra länder. detta syfte har utredningen deområdet i I

Danmark, Finland, Frankrike, Nederländ-svenska ambassaderna i
ÖsterrikeStorbritannien, Tyskland och och anhållitNorge,erna,

statsledningens flygtransporter organiseras iuppgifter huromom
respektive land.

möjligt följande frågorUtredningen har anhållit attom om- -
flyg-för och organiserar de särskildabesvarade: ansvararvem

finansieras VerksamhetenP; vilka hartransporternañ hur rätt att
mellanflygttansporternaiä prioriterarsärskildadeutnyttja vem

använda flygpIanenP; hurönskemål mångaolika attom
kapacitet harför denna verksamhet och vilkenflygplan disponeras

passagerarantal, räckvidd; finns detflygplanstyp, någonde
tillfälligt chartrarbackup Förekommer detreservkapacitet att man

i fall upphandlingenkommersiella flygplan Hur sågörs
medinkommit rörande de aktuella ländernaUppgifter har

erforderliga upplysningar inte i tidFrankrike, därundantag för
i det följande landtill handa. Svaren redovisashållits ambassaden

för land.

Danmark3.1

bestregeringen har för statsrådensdanskaDen ett motto resor:
inga centraltfinns enligt statsministerns kanslitaenkelig mode. Det

ministrarna skall kan tänkasskrivna regler för hur Det attresa.
ministeriet har regler, det inteenskilda någotär sommen

kansli dem till.statsministerns uppmanar
sekretariatschefstatsministern hansgäller den danskeVad avgör

med SAS iskall företas. Statsministernvilketpå sätt resorna reser
Euroclass.han iochEuropa reser
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Gulfstreamflygplan. första handFörsvarsdepartementet har ltvå
statsministern och iförsvarsministern med dem, i andra handreser

andra ministrar kommer i fråga.utrikesministern.tredje hand Inga
med"best taenkelig modeför statsministernOm det är att resa

Statsministerietsekretariatschefen sådant.beställerchartrat plan ett
liten krets företag.härvidutnyttjar en av

statsministerns hustru inbjudenofficiellt besökvid ärOm ett
kostnadsfrittmedföljer hon på resan.

redogörelse till folkeünget förlämnarStatsministern varje år en
företagit.de hanresor som

diskussion i Danmark dessa frågor.förekommer ingenDet om

Finland3.2

privat bolagavtalat medUtrikesministeriet har ett om
statsledningen.för den högsta Transporternaflygtransporter

republikens presidents kansli,beställaren:organiseras stats-av
samrådeller ministerium istatsministerns kanslirådets något

utrikesministeriet.har filial imed resebyrå, som enen

för samtligas delvia budgetmedelUtrikesministeriet betalar
officiella dvs.s.k.i de fall där frågakostnaderna är resor,om

officiellaeller ministersstatsministernspresidentens, stats-en
tillnormalfrågamotsvarande besök. Näreller är t.ex. om en resa

frånbeställarenmotsvarande, betalasellerEU-möten resan av
budgetmedel.egna

republikensflygtransporter kan utnyttjassärskildaavseddaNu av
särskildaministrarna. Avstatsministern och de övrigapresident,

de högsta utnyttjai undantagsfall kan tjänstemännenskäl och
Östeuropa.till i fornatransportmedel, viddessa statert.ex. resor

reguljärflyg.sig dock oftastatsledningen använderhögstaDen av

användare.utrikesministeriet mellan olikaprioriterarVid behov

flygplan för den härhar ingaFinska tran-typenstaten avegna
bolag har fyra jetplan:träffat avtal medharMan ettsporter. som

passagerare,räckvidd 5 500 km, 16Canadair Challenger 600
125/ räckvidd 3 800 km, passagerare, CessnaHawker 700 8Bae

Diamond400km, passagerare och lCitation räckvidd 82
km, passagerare.räckvidd 800 71
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finns möjlighetDet vid behov för normala anlitaatt transporter
bolag inom den privatatvå sektorn. Dessa bolag har motsva-

rande jetplan och propellerturbinplan.

3.3 Nederländerna

Ansvaret för och samordningen flygtransporter med statsägdaav
och chartrade flygplan ligger hos koordinatorn för "officiella
statsflygningar the Coordinator Official Government Flights

anställd hos generaldirektoratetär för civil luftfart inomsom
transportrninisteriet luftfartsmyndigheten. Alla reservationer
och bokningar flygtransporter för regeringsledamöterna görsav

och hos denne koordinator.genom

olika ministeriernaDe betalar fast avgift flygtirmne viden per
användning statliga plan. Den eventuella mellanskillnaden iav
förhållande till den faktiska kostnaden transportministerietstår
för. Vid användning kommersiella chartrade plan fårev. av
respektive ministerium för hela kostnaden.stå Beställningen

dock alltidmåste luftfartsmyndighetensgöras försorg.genom

Följande berättigade använda deär statligt ägdaattpersoner
planen, nämligen medlemmar den kungliga familjen preci-av
serat medlemmar regeringen ministrar och statssekre-samt av
terare. Statssekreterarna har i Nederländerna ställning som
medlemmar regeringen och politiskt ansvarsområde, dvs.egetav
ungefär svenska statsråd inte departementschefer.ärsom som

kan iDet enstaka fall förekommanågot andra ministraränatt
eller statssekreterare kan beställa plan i fall alltid medsåmen
risken i sista stund bli plan grund prioriterings-påatt utan av
listan. Utanför regeringskansliet finns institutionerett par som
kan planen,utnyttja däribland Centralbanken.

Prioriteringsordningen mellan önskar utnyttjapersoner, som
flygplanen, finns intagen i förordning har beslutatsen som av
premiärministern, också fattar eventuella beslut ändringsom om
i prioriteringsordningen.

Följande statsägda flygplan finns tillgängliga: Fokker 70 VIPen
räckvidd 3 500 km, 24 passagerare; Gulfstream räck-G IVen
vidd 770 km,7 9 passagerare; Fokker 50 räckviddtvå VIP
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Allouette helikopterpassagerare; 329km, 242400 en-
för lokalapassagerare3 transporter.

kommersiellatillgängligt fårflygplan finnsingetOm statsägt
Beställningentillfälligt bruk.chartras för görsflygplan av

för kost-ministerium fårluftfartsmyndigheten och berört stå
naden.

3.4 Norge

antingen Försvarsmaktensregeringsledamöter kan nyttjaNorska
fallen detprivat charterflyg. bådaeller hyra I ärFalconJet

till beställainitiativministeransvarigt departement tar attsom
organiseras.skallavtalat hurflyg och om resan

resmål ianvänds för EuropaspecialtransporterDenna typ av
tillMedelhavet. Vidi Nordafrikadestinationertill runtsamt resor

reguljärt.Nordamerika, flygerinklusiveVärldsdelar,andra man

charterflygbrukregeringsledamöternasförUtgifterna samtav
driftbudgeten, kap. DetFalcon belastar 21.Försvarsmaktens Jet

anslaget harför belastningkonstitutionella stats-ansvaret av
administrerandestatsministerns kanslimedministern, organ.som

belasta dettabemyndigandehar fåttFackdepartementen att
Försvarsmaktenscharterflyg och Jetkostnader förmedanslag

fakturor.kontor dessastatsministernsFalcon utan att ser
medföljande andraoch eventuelltministernsbaraDet är

användningpolitiska rådgivarestatssekreterare ochpolitikers
skallföljer medandrabelasta kap. Om tjänstemänskall 21.som

institutionsbelastaför deraskostnaderna egenresp.resa
reguljärt flyg.motsvarandemed kostnadenresebudget

kan ioch försvarsministernutrikesministernStatsministern, nu
Försvarsmaktens Falcon.ordning använda Jetnämnd

beställa charter-har alla regeringsledamöterprincip rättI att
flyg.

FalconFörsvarsmaktensgäller användningen JetBåde vad av
departementsrådencharterflyg gällerbeställning privatoch attav

kansli skall godkännastatsministernsvidchefstjänstemän
skall lämnas beak-godkännandebedömningendenna. Vid omav

för andrain användastid kanhur myckettar sparassomman
vilka flyg-med reguljärflyg,totalkostnader jämförtuppgifter,

skriftligaskall utarbetasanvändas Detplatser kan m.m. nusom
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riktlinjer för vilka kriterier skall ligga till grund för bedöm-som
ningen specialtransport skall medges.omav en

Försvarsmaktens FalconJet anskaffat för fullgöraår militäraatt
uppgifter. Det således bara restkapacitetenär kan användassom
för civila flyguppdrag. Flygplanet kan också användas av
konungen har företräde framför de nämnda regerings-som
ledamöterna det gäller använda planet.när att

Vid användning privatägt kommersiellt charterflyg detärav
bara kapaciteten den privata marknadenpå begräns-utgörsom
ningen. Regeringsledamöternas användning charterflyg såärav

begränsad detta inte har varit problem.någotattpass

disponerarMan enbart flygplan DA 20 Falcon Jet.ett typenav
Planet sju och har räckvidd cirka 3 300 kmpåtar passagerare en
fyra och halv timmes flygtid.en

Som framgår föregående fråga disponerarpåsvaretav man
endast plan för detta ändamål. Huvudregeln i därförNorge ärett

använder kommersiellt flyg. Hur detta beställs ochatt man
betalas framgår frågorna ochpå 1av svaren

3.5 Storbritannien

Ansvarig för organiserandet särskilda flygtransporter iav
Storbritannien transportflygledningenär i engelska flygvapnet
Royal Air StrikeForce Command, grupperad i High Wycombe,
beläget mellan London och Oxford.

Av det engelska framgår de olika debiterasnyttjarnasvaret att
timkostnader, varierar för de olika plantyper finnssom som
tillgängliga se under

mindreInte 16 medlemmar den kungligaän familjen theav
Royal Family berättigadeär använda planen.att

Samtliga medlemmar den engelska regeringen, betydligtettav
antal den svenska harstörre än också använda till-rätt att,

gängliga plan, liksom underhusets talman. Därutöver är ett gan-
ska antal högre statstjänstemän och höga militärer berät-stort
tigade använda planen. Dessutom kan besökandeävenatt
statsöverhuvuden och utländska dignitärer planen.nyttja

2 l8-lll4
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En prioriteringsordning finns fastlagd där den kungliga familjen,
premiärministern och ministrarna har de främsta platserna.
Tillgängliga plan uppdelade iär detvå nämndagrupper; nu

har förtur till plan i den första chefs-Enpersonerna gruppen.
tjänsteman i regeringskansliet den inbördes ordningenavgör
mellan berörda I övrigt högre officeraretvåpersoner. ansvarar
för fördelningen.

disponerasNormalt BAe 146 räckvidd km,800 191tre ca
passagerare och BAe 125 räckvidd 4 000 km, 7sex ca passa-

bagage. Två planjetstream också tillgängligaär närutangerare
de inte används för sina primära syften inom försvaret. Vidare
finns och SquirrelWessex helikoptrartvå två tillgängliga.

Förutom de nämnda planen har premiärministern samtnu
utrikes- försvarsministrarnaoch beställarätt VC10 föratt en
långfarder 40 i VIP-konfiguration. Planet fråntaspassagerare
de tolv militära VC10 disponeras RAF.som av

Vid de tillfällen då det inte finns särskilda flygtransporter till-
gängliga och då reguljärt flyg inte kan förekommerutnyttjas det

kommersiellt flyg charter anlitas. kräverDetta dock särskiltatt
tillstånd från försvarsdepartementet.

Slutligen påpekas från ambassaden inte protokolletatt, om
eller situationen framförallt tidsförhållandena kräver att stats-
flygplan används, kostnadsjämförelser alltid med reguljärtgörs
Elyg.

3.6 Tyskland

Under det tyska försvarsministeriet också operativtmen som-
del det tyska flygvapnet finns den s.k. flygberedskapen,en av -

Flugbereitschaft Bundesministerium der Verteidigung. v
flygberedskapDenna för huvuddelen de officiellasvarar av

i den tyska regi för statschefen,transporterna statens egen
parlamentet och regeringens medlemmar.

flygberedskapenDärutöver i samarbete med detsvarar -
övriga flygvapnet för rad andra längre tyskaåttransporteren-
försvarsmakten och övriga myndigheter. kan handlaDet om
militära eller civila övningar inom och landet, ävenutom men

räddningstjänst, humanitär verksamhet och liknandeom
uppgifter. Beredskapen företar dels flygningar beställning, delspå
upprätthålls inom Tyskland mindre linjenät med regelbundnaett
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flygningar för statsfunktionärer, främst mellan Bonn och Berlin.
Flygberedskapens verksamhet således förhåll-spänner över ett
andevis brett fält.

förekommer officiellaHärutöver VIP-transporter i andra
myndigheters främstregi, den federala gränspolisen Bundes-av
grenzschutz, har möjlighet bistå med kortare helikopter-attsom
flygningar inom Tyskland. Särskilt kortare flygtransporternär är
aktuella säkerhetsskäl används gränspolisensav resurser.

militära flygberedskapenDen emellertid för längre ochsvarar
medellånga flygningar inom och Tyskland. Uppgifterna iutom
det följande således denna verksamhet.avser

Kostnaderna ingår i försvarsbudgeten ramanslag.postsom en
berättigadeDe beställa enskildaär flygningar debi-attsom

inte, hela kostnaden täcks inom given budget. Endastteras utan
vissa eventuella särkosmader, exempelvis Viss förplägnad, debi-

beställaren.teras
Flygningar i den reguljära kallade linjeverksamhetenså

debiteras med delresenären motsvarande pris fören av resor
Ävenmed Lufthansa. journalister, medföljer vid statsbesöksom

och liknande, debiteras delbelopp Lufthansataxan.ett av
Enligt regler, under utarbetande, torde iär ävensom

framtiden flygningar VIP-kretsen och dess täckasgäster överav
budgeten. Resenärer för vilkas finns statligt intresseettresa- -
torde debiteras hälften Lufthansapriset, medan övriga fårav
betala fullt kommersiellt pris.

Utnyttjanderätten för VIP-flygningar regleras i särskild för-en
ordning. 32Denna statschefen, förbundskans-upptar namn -
lern, ordföranden i författningsdomstolen, ministrar för-16 i
bundsregeringen, ordförandena i respektive partigrupp i för-
bundsdagen fem personer, ordförandena i partierdeävenmen

representerade i förbundsdagen och dessutom fyraär desom
statssekreterarna i försvarsminisiteriet.

Prioriteringen faller den ansvarige statssekreterarenpå i försvars-
rninisteriet, i praktiken den underlydandegörsmen enav
avdelningschef. första handI gäller VIP-förordningen. Därut-

beaktas faktiska omständigheteröver tidsmoment, möjlighet till
flygtxansport etc..annan
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A 310AirbusfemsammanlagtförfogarFlygberedskapen över -
förkapacitetmedVIP-inredda mesttvå är somenvarvarav -

200 passagerare.
sjuflygplan,mindreantalbetydandefinnsHärutöver varavett

passagerare,CL-601 16Challengerjetdrivnatvåmotoriga treär
fyrapassagerare,40VFW-614jetplantvåmotoriga samtäldre

Därtillpassagerare.åttaLet-L-410planmindrepropellerdrivna
ochpassagerarefemBell-helikoptrarVIP-inreddafyrakommer
17Puma-helikoptrarVIP-inreddanyanskaffadehelttre

passagerare.
antalytterligaredessutomförfogar överFlygberedskapen ett

knappast äremellertidflygplan,andraochhelikoptrar som
för VIP-transporter.aktuella

inteflygresursernaförhållandevisdebeaktabörMan storaatt
centralaandraochstatsledningentyskaför denavseddaenbart är

verksamhet.övrigaflygberedskapensförfunktioner ävenutan
närhetenplacerad iflygplansflottan ärHuvuddelen avav

dock hemma-harPuma-helikoptrarnaochLet-flygplanenBonn.
Berlin.istationering

dentredjedelaromkring tvåsamtidigtdisponerasNormalt av
förtidtillgänglig avsättsresterandemedanflottan,samlade

schematisktfinnsbesättninghalvochOmkringservice. perenen
flygenhet.

försökföretasflygningarnatredjedelOmkring trotsaven -
optimeringtill utan passagerare.-

vadutökasinte utöveri regelkan angettsKapaciteten ovan.som
kapa-tillgängligförst dåförekommer,flygplanInhyrning menav

beställaren. Kost-bekostnadochtillräcklig påintecitet är av
flyg-förinomintesåledestäcksinhyrningförnaden ramen

budget.beredskapens
övrigaflygvapnetsundantagsfall har transport-enstakaI

statschefensvidexempelvisVIP-flygningar,vidkapacitet använts
varitintekvalitetlandningsbanorsdå olikaAfrika,ibesök

tillfällen harsådanaVidflottan.ordinäraden trupp-tillräcklig för
olikaVIP-inredning påanväntsFransalltransportplan utan

delsträckor.
underverksamhet ärflygberedskapensAvslutningsvis sägs att

falluppmärksammadeantalanledningmedfrämstöversyn, ettav
tillmöjlighetenhar utnyttjatstatsföreträdaretyskaledandedär

ifråga-harutsträckning. DetförhållandevisiVIP-flygningar stor
ibehov tjänsten.medmotiveraskunnatflygningardessasatts om
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Ansatsen öka kopplingenär mellan utnyttjande och kost-att
nad. Några grundläggande förändringar nuvarande reglerav

emellertid inte aktuella. Flygplansflottans kapacitetuppges vara
torde inte komma ändras. Det förär närvarande inte möjligtatt

bedöma regler kan kommanär träda i kraft.att attnya

Österrike3.7

ÖsterrikeInledningsvis påpekas republiken inte har någonatt egen
civil flygplansflotta för regeringsledamöternas Vid flygresorresor.
inom landet, mycket sällan utomlands, används ibland i speciella
fall, vid statsbesök eller vid särskilt brådskande fall, militärat.ex.
flygplan. Vid regeringsledamöters eller höga tjänstemäns utlands-

används allt efter anledning, antal och destinationresor passagerare
antingen reguljärt flyg eller chartrade flygplan från kommersiella
bolag.

övrigtI har följande frågorna lämnatspå beträffande desvar
Österrike:aktuella förhållandena i

Ansvaret för organisationen och finansieringen har i normala fall
den statliga organisation har det övergripande i deansvaret,som
flesta fall presidentens kansli eller ministerium.ett

Betalning sker respektive organisations budget. Eventuelltur
delas kostnaderna med andra organisationer deltar andrasom
ministeriet deltar i arbetsbesök etc.ettsom

I normalfallet har förbundsregeringens medlemmar rätt att ta
med chartrade plan i anspråk.transporter

Den organisation har huvudansvaret prioriterar.som

Se redogörelsen ovan.

Någon reservkapacitet finns i allmänhet inte. Risken ligger detpå
i förekommande fall aktuella bolaget; avräkning sker direkt
mellan det aktuella ministeriet och flygbolaget.
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Sammanfattande slutsatser3.8

uppgifternautredningenvärderingnågonUtan göra attanseratt
följandesammanfattas på sätt:kanländernatillfrågadedefrån

verksamhetenhur ärvad gällerspännviddvisar påSvaren stor
organiserad.

förb1.a.särskilda flygtransporterförekommerländersamtligaI
flygplanfleraellerfinnsallmänhetIregeringsledamöter. ett egna
dekompletterasVid behovändamålet.föranvändaskan egnasom

i detFinland och ävennärmastechartrade plan;medresurserna
Österrike sådana plan.heltsig dockförlitar

den iliknandeprioritetsordningharländernafleraI man enav
Sverige.

ganskaharländernatillfrågadedeNågra storaavsatt resurserav
varierandemedflygplansflottaharochstatsflygplanför en

flygplanstyper.
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Överväganden4 och förslag

4.1 Normer för regeringens användning av

statsflygplan och chartrade plan
De frekventa användarnamest statsflygplanen, liksomav av
chartrade flygplan inom statsförvaltningen, statsråden.är

Detta naturligtär med hänsyn till statsrådsämbetets särskilda
och de speciella förhållanden under vilkanatur regeringens medlem-

arbetar.mar
I kap.1 6 § regeringsformen regeringen riket. Påattanges styr

statsråden vilar alltså mycket samlat för ledningenett stort, ansvar
landet.av
Statsministern leder regeringsarbetet och är regeringens främste

företrädare.
Utöver vad följer det kollektiva för styrelsensom av ansvaret av

riket har statsråden normalt också för departement elleratt ettsvara
särskilda områden inom sådant. Statsrådet bär inom sitt områdeett
det primära för regeringens politik genomförs.ansvaret Viktigaatt
delar häri budgetberedningen,är utarbetandet propositioner ochav
skrivelser till riksdagen beredningen direktiv för de kom-samt av
mittéer regeringen tzillkallar. En betydelsefull uppgift lagstift-ärsom
ningsarbetet. Statsrådet har också följa vad förekommeratt som
inom de verk och andra under ansvarsområdet. Isorterarorgan som
allmänhet faller också antal förvaltningsärenden detett stort på
enskilda statsrådet. Dessa uppgifter medför statsråden i avsevärdatt
omfattning i anspråk för övergripande planering likavältas försom
föredragningar, sammanträden och uppvaktningar.

Arbetet i regeringen förutsätter fortlöpande kontakternära
mellan medlemmarna i statsrådskretsen både detpå övergripande
politiska planet och i särskilda ärenden. Händelser skilda slag,av
hemma likaväl utanför riket, och den snabba utvecklingen isom
allmänhet påkallar ofta överväganden och ändrade dispositionernya
från regeringens likaväl från de enskilda statsrådens sida.som

huvuduppgiftEn för medlemmarna i regeringen hållaär att
kontakten med riksdagen försvara förslag, besvaraattgenom egna
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liksomi debatterövrigt deltagaioch frågorinterpellationer samt att
riksdagsutskotten.införuppträdaatt

ochsiguttalabereddaalltidpraktikeniStatsråden måste attvara
problemakutainträffar ellerhändelserviktigavid behov näragera

regerings-ansvarsornrådet. Endetinomuppkommer egnaannars
Statsrådenanträffbar.ständigti principalltsåledamot måste vara

varselkortoch medfortlöpandekunnahuvudbehöver över taget
händelse-påkallatsigvisardettaplaneringändra sin när av

utvecklingen.
sittplats inomcentralintarallmänhetstatsråden iEftersom en

bådeverksamhetpartipolitisk påbetydandeparti, tillkommer en
valkretsen. Det ärfall, denförekommandeoch, iriksplanet egna
landet.i helakontaktytorbredaharstatsrådenviktigt att

alltblir ocksåregeringsnivåsamarbetetinternationella påDet
globalaallmänna,denföljd redanbetydelsefullt. Detta är avenmer

tilltillträdeSverigessärskiltförklarasdetutvecklingen. Men genom
fredsbevarande arbetedessi ochFN samtEU, våra engagemangav

emellan i vårtländernasamarbetetintensivadet allt merav
särskildbelysts iharförhållandennärområde. Dessa prome-en

utrikes-inomutarbetatsräkningutredningensförmoria, som
sammanställ-fogadepromemorianvidbil.2. Dendepartementet,

internationelladetutrikesministernsningen över engagemang
Även övrigaförutvecklingen.illustrationgodplanet avger en

särskiltgällerfortlöpande. Dettabelastningenökar stats-statsråd
utveck-dennakanpromemorianvidare framgårministern. Som av

utredningensFörunder de åren.närmastefortsättaling väntas
utarbetatsstatsrådsberedningeninomocksåharräkning en

valvidtillämpasrutinerdebeskriverpromemoria avsomsom
Promemorianbil.utrikesstatsministernsförfärdsätt avserresor,

statsministern Ingvarf.d.1994,hösten närsedanförhållandena
tillämpats påharRutinernastatsminister.tillträddeCarlsson som

Även dennavidPersson.statsminister Göranförsättsamma
de utrikessammanställning överfogadfinnspromemoria resoren

företagit.statsministerrespektive
omfattandeharvanligenstatsråden ävenhörbildenTill att

riket.ochuppgifter inomrepresentativa utom
densig tillhänförstatsrådverksamhetensidaEn somav

skydds-ständigunderStatsministern stårsäkerheten.personliga
ochÄven för hottillfrån tidstatsrådandra utsättsbevakning. annan

rörelsefrihet. Detsini frågarestriktionerolikasig ifår finna om
anhöriga.vederbörandesibland ocksågällersagda

deochostörd fritidfrånvaronarbetsbelastningen,Den stora av
statsrådenförlevnadsförhållandena utsätterpressadeövrigtiäven
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deras familjeliv för hårda påfrestningar. Erfarenhetsmässigt kan
dessa påfrestningar innebära högt pris både för ochstatsrådetett
dennes närmaste.

utredningenMed det sagda har velat bringa i blickpunkten de
pressade förhållanden under vilka regeringsledamotmycket lever,en

självfalletbelastningen olika statsråden emellan ochäven är storom
från tid tillskiftaräven annan.

denna bakgrund väsentligt statsråden frånDet är mot att statens
behövssida all den service för effektivt utförandeettsomges av

uppdraget. Häri ingår, det gäller resandet, inte endast skapanär att
tidsvinster i arbetet och i övrigt underlätta detta ocksåatt attutan

det möjligt för statsrådet leva normalt familjelivgöra såatt ett som
möjligt. inställning ligger väl i linje med de bedömningarDenna

i jämförbara länder. detta hänseende kan erinrasgjorts Isom om
den grundregel tillämpas i Danmark, nämligen statsrådensattsom

företas "best taenkeligskall mode". Stora harresor resurser
sina håll för det aktuella ändamålet.avsatts

gäller idet praktiken vilket färdsätt i denNär avgöraatt som
givna situationen bör väljas behöver rad faktorer in.vägasen

Till alltid säkerhetsaspekternabörjan beaktas, vid behovmåsteen
i samråd med eller initiativ Säkerhetspolisen. gällerDetpå attav
minimera riskerna för statsrådens liv och hälsa. aktuellaDen
aspekten illustreras i avsnitt 2.3. Av promemorian Användningen av
s.k. beslutsfattarflyg inom näringslivet, bil.3, framgår vilken stor
vikt säkerhetsaspekterna tillmäts inom den sektorn.

hänsyn till den hårda belastningen statsråden ocksåMed på utgör
tidsfaktom viktigt kan exempelvisMötenett moment. utsattavara

medförasådana tider användningen reguljärt flyg skullepå att av
tidsförlust. kan också förhålla sig olikaavsevärd Det så mötenatt

i tiden färdsätt flygligger varandra reguljärtså nära änatt annat
tillgripas. Ofta i skede uppgjorda reseplanermåste måste ett sent

ändras såväl beträffande restider resmål. kommer ocksåMötensom
till med kort varsel, vilket kan medföra reguljärt flyg intestånd att
kan skulle helt enkelt inteanvändas. kunnaEtt möte äga rum om
sådant flyg tillgripas.måste

betydelsefull faktor statsrådet färdasEn sådantär sättatt ett
han eller hon har möjlighet alltför nedsatta krafter ituatt att utan ta

uppgifter föranledermed de som resan.
väsentligt behovet under kunnaEtt är ävenmoment att resanav

ofta tillsammans med medarbetare för-möjligtså ostört som- -
bereda sig inför kommande beredaliksom i övrigtmöten atto.
ärenden eller bedriva arbete.annat
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kan också reguljära kommunikationerDet alltförså ärattvara
dåliga eller obefintliga.t.o.m.

ekonomiska faktorerna naturligtvis Viktiga, och kanDe det härär
finnas skäl erinra vad i Regeringskansliets förvalt-att om som anges
ningskontors riktlinjer för planering i regeringskan-tjänsteresorav
sliet maj 1995:

Färdsättet bör till uppdragets karaktär och behovanpassas
beaktande kostnadseffektivitet.med Inriktningen bör attav vara

billigaste färdsätt väljs länge det inte medför hinderså att
genomföra tjänsteuppdraget effektivaste sätt.

framgått det föregåendeSom blir emellertid kostnadsfråganav
endast de i aktuellt sammanhang behöverett moment som nuav

Överin fårdsättet skall bestämmas. huvud varkenvägas när taget
kan eller bör exakta regler uppställas, fördetmåsteutan ytterst
statsrådens del bli omdömesfråga vilket fardmedel väljs.en som

det gäller anhörig föreligger inte särskilt problemNär något om
beslut föreligger vederbörande skall följa medett attom resan.

Enligt regeringsbeslutetdet den 13 1997 i kanämnetsenaste mars
make nämligen i vissa fallstatsråds ersättning statsmedel iett av

samband med deltagande tillsammans med vid besökstatsrådet i
andra eller vid viktigare representation Somstater m.m.
förutsättning gäller maken har fått Regeringskansliets uppdragatt att
i delta tillsammanssammanhanget med statsrådet.

Ersättning kan betalas uti följande fall:

statsråd har inbjudits tillsammansEtt med sin make besökaatt-
stat.en annan

vård förStatsrådet har inbjudits tillsammans medär gäst somen-
sin make.
Statsrådet har inbjudits tillsammans med sin make delta iatt ett-
inhemskt betydelse.störrearrangemang av

Vad make gäller enligt beslutet sambo.ävensagtssom om

övrigt bör i frågaI både anhöriga och andra inteom personer, som
medföljer medarbetare statsrådet i denna egenskap, gällaåt attsom
deras deltagande i normalt inte bör medföra dyrareattresan
färdsätt används statsrådet och dennes medarbetare åktän om

Undantag kan tänkas gälla säkerhetsskäl detnär gört.ex.ensamma.
Ävenpåkallat. anhöriga till statsråd kan för hot.utsattavara

Vidare kan det förhålla sig merkostnaden eliminerasså att genom
de medföljande, exempelvis journalister, betalar för sig.att
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statsflygplanOm eller charterplan aktuell skalländåett artav
användas hinder inte behöva föreligga statsrådetmot attsynes
tillåter anhöriga eller andra sina medarbetare följaän med planet.att

fråga betalningenI ansluter sig utredningen till den ordningom som
gäller enligt regeringsbeslutet den september12 1996 använd-om
ningen flygplanen Tp 100 och Tp 102. Där betalningenattav anges
skall vad reguljär fullprisbiljett skulle ha kostat. detOmmotsvara en

uppenbart skulleär ha skaffat billigareatt passageraren annars en
flygbiljett skall i stället priset för sådan biljett läggas till grund fören
beräkningen. Vid enkel skall hälften priset för ochtur-resa av en
returbiljett Om kombinerastjänsteresa med någottas ut. annaten

skall fördelning och betalning efter vadgöras tas utarrangemang en
skäligt.ärsom
särskilt problemEtt uppställer sig beträffande till och frånresor

hemorten eller Till början bör gällasemesterort. att annaten en
färdsätt reguljärt flyg, allmänt kommunikationsmedelän ellerannat

fordon får användas säkerhetsskäl det påkallat. övrigtnär gör Ieget
kan användningen statsflygplan eller chartrat plan t.ex.av vara
motiverat statsråd befinner sig och ändramåsteett semesterom
uppgjorda semesterplaner för angeläget i ellerriketmöteett -
utomlands färdsätt inte till buds i tid, medförstårannat storaom-
tidsförluster eller andra olägenheter. Med hänsyn till statsrådens
befogade intresse leva normalt familjeliv möjligtsåatt ettav som

förhållandevis bedömning motiverad. blirgenerös Ytterstsynes en
det här omdömesfråga för statsrådets del.även en

Avslutningsvis kan erinras regeringen och de enskildaattom
statsråden underkastade det konstitutionellaär följeransvar som av
regeringsformen. Vidare gäller reseräkningar, fakturor charter-påatt
flygningar offentliga handlingar. Kosmadsaspekterär ocho.
Övriga relevanta omständigheter beträffande reseverksamheten finns
alltså till förfogande för allmän insyn. Härtill kommer räken-att
skaperna inom regeringskansliet granskas utomstående revisorer.av

När det gäller den praktiska hanteringen det naturligt attsynes
frågan fárdsättet invägs i den fortlöpandeett momentom som
planeringen statsministerns och övriga statsråds arbete. fårDetav
härvid förutsättas medarbetarna efter omdöme inte endastatt eget
inhämtar statsrådets önskemål för statsrådet, har detävenutan som

anmäler eventuella särskilda problemyttersta ansvaret, som upp-
kommer vid val färdsätt. Som exempel kan det förhåll-nämnasav
andet exceptionella kostnader sig till känna, kolliderandeatt attger
intressen kvarstår i fråga dispositionen visst flygplan eller attom av
speciella svårigheter för handen anhörigaär eller andra deänom
nödvändiga medarbetarna skall medfölja.
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intresse enhetligaDet principer i möjligär tillämpasmånattav
inom regeringskansliet. detta hänseendeI bör samordnings-ett

ligga Statsrådsberedningen.påansvar

4.2 använda statsflygplanenRätten att

Enligt regeringsbeslut den september 1996, Användningen12 av
flygplanen 100 ochTp Tp 102, skall dessa plan användas för stats-
chefens den högsta civila och militära ledningens behovsamt av
snabba och säkra Utredningen finner inte skäl föreliggatransporter.

frågaföreslå ändringi denna reglering.någonatt om
Huvudregeln bör tillgången statsflygplan tillgodoserattvara

de behov föreligger hos den krets behörig användaär attsom som
sådana plan.

kan emellertid knappast undvikas, i framtidenDet lika litet som
hitintills, eller flera i och för sig berättigade behövertvåatt personer
samtidigt disponera visst plan. kan exempelvisDet så attvara

placerad längre turlistan dennågon är på än reserveratsom ner som
visst plan binda sig för för vilkenmåste det grundsenare en resa,

respektive destinationsorter eller andra skäl valört.ex.av av resans
motiverat det aktuella planet används. Härvid framstårär attmer-

det naturligt företrädare för dem berörs i samrådattsom som
kommer fram till den lösning i helhetsperspektiv sigett tersom

ändamålsenlig. problemDe uppkommit hitintills imest som synes
allmänhet ha kunnat lösas dettapå sätt.

Praktiska skäl talar dock för primär turordning gäller deatt en
jberättigade emellan. sådanEn ordning fanns också intagen i det
jbeslut föregick regeringsbeslutet den september12 1996.som

ändring i sak har inteNågon åsyftats i aktuellt hänseende med det ilbeslutet. Transportflygenheten följer därförBromma denpånya
nämnda turordningen enligt följande:

Statschefen
Statsministern
Talmannen
Utrikesministern
Statsråd med personskydd
Övriga statsråd
ÖB

Försvarsgrenschef.
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ihuvuddragenändraföreliggaskälintefinnerUtredningen att
och, iförtydligandenvissaföljandei detföreslårordningdenna men

denpåkallasändringFörsvarsmakten, nyafråga avsomenom
högkvarteret.inomledningsorganisationen

denframhållitsFörsvarsmaktenbl.a. från attemellertidharDet
fannsturordningenunderlättasskulletillämpningenpraktiska om

statsflygplanen.användningenbeslutregeringensi avomupptagen
därförföreslårochsynpunktdennaförförståelseharUtredningen

turord-statsflygplanenanvändningenförriktlinje enavatt ensom
denföreslår. Iutredningenregeringsbeslutin ining somnyttetttas

falletsärskildai detbeaktasdockhanteringen måste attpraktiska
turordningen.påverkabörakanfaktorerandraäven

statsflyg-användafråga rättenfår istatschefen attUnder om
statsflyg-användaRättenDrottningen.HMinbegripas attplanen

detmedlemmarmyndigaövrigatillkommaocksåbör avplanen
huset.kungliga

finnasiblandtordestatssekreterareochkabinetts-gällerSåvitt
ledervederbörandeanvänds, närstatsflygplan enanledning t.ex.att

betydelsefulltvidmedverkaskalleller samman-delegationsresa ett
reguljärtplatssådanellerVarselkortmed attsåträde utsattssom
falldeopraktiskt. Iellertidsödandealltför somsigflyg annarster

Veder-fattas.beslutsärskiltutredningenförutsätter attsagts nu
efterturordningshänseende närmastiprincipidåbörbörande

statsråden.
turordningeniförekommerFörsvarsmaktengällerVad nu

finnsförsvarsgrenscheferna. Deföljdöverbefälhavaren senareav
högkvarteret.inomledningsorganisationendeniinte kvar nya

börfortsättningenicheferdeÖverbefälhavaren upplysthar att som
förutom över-skallstatsflygplanenförfoga överha rätt att -

general-överbefälhavaren,ställföreträdandebefälhavaren vara- ikrigsförbandsverksamhetledningchefen förinspektörerna samt av
grundorganisa-ledningförchefenhögkvarter,Försvarsmaktens av

operativledningförchefenochhögkvarteretitionsverksamhet av
ochiöverbefålhavarengivet,Det ärhögkvarteret.iverksamhet att

Detkretsen.aktuelladeninomprioritetenhögsta synessig harför
regeringsbeslutetin ibestämmelseerforderligt någon ominte tasatt

ibörcheferna. Detmilitäraaktuelladeförövrigtiturordningen
aktuelladebeslutaöverbefälhavarenpåankomma attstället om

förfoga övergivnaden stats-inomchefernas rätt ramenatt
flygplanen.

från närutgåkunnautredningensig att,angivitsredanSom anser
samrådefterturordningen ägerfrånavvikelsermotiverat,det rumär

Statsråds-fårYtterstberörs.demförföreträdaremed som
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beredningen lösa eventuella problem bakgrund samladmot av en
bedömning alla relevanta fakta. Med den utredningen före-av av
slagna organisationen de särskilda flygtransporterna torde denav
praktiska betydelsen prioritetsordningen minska avsevärt.av

Det framstår angeläget statsflygplanen kommer tillattsom
effektiv användning. denI ledigmån kapacitet skulle finnas, bör
därför andra högreäven departementstjånstemän, verkschefer m.fl.

använda planen under förutsättning beslut detta färdsättatt om
fattats och resenärerna införståddaär med de, även med kortatt
varsel, kan tillbakastå för någon är i turordningen.upptagensom
Kostnaderna får debiteras departementet eller myndigheten efter

gäller för turordningskretsen.samma normer som

4.3 Synpunkter behovet statsflygplanav

Som framgår den tidigare redogörelsen har den ökade inter-av
nationaliseringen och det alltmer pressade tidsschema under vilket
många statsråd arbetar ökat behovet smidiga och snabbaav tran-

Ett åstadkommasätt förutsättningarsporter. härför,att redansom
valts, är komplement tillatt reguljärtstaten flyg förfogarettsom

föröver ändamålet lämpliga, flygplan.egna,
Ett de främsta skälen för använda statsflygplan deav att är

tidsvinster kan Sverigesgöras. geografiska läge i utkantensom av
Europa naturligtvisär betydelse i detta sammanhang. Av centralav
betydelse ocksåär säkerhetsaspekterna, vilka särskiltär påtagliga för

,statschefen, statsministern och de statsråd denneutöver försom - -kortare eller längre tid behöver livvaktsskydd.
Utredningen innehav flygplan betydandeattanser egna ettav ger

handlingsfrihetmått och flexibilitet det gällernär åstadkommaav att
förutsättningar för dessa flygtransporter. När plan används kanegna
också punktligheten öka; risken minskar för förseningar, vilka i
fråga reguljärt flyg blivit allt vanligare på tid. Den främstaom senare
anledningen härtill torde den kraftigt ökade flygtrafiken, vilkenvara
skapat trängsel i luftrummet. Bevekelsegrunderna för förekomsten

statsflygplan i andra länder stöd för denna uppfattning.av ger
I syfte undvika deatt är överdimensioneradeatt egna resurserna

kan det nödvändigt ibland komplettera statsflygplanenattvara med
chartrade plan. Med sådan ordning torde den flexibili-störstaen

åstadkommas.teten
Det emellertidär angeläget statsflygplanen i första handatt

utnyttjas maximalt, eftersom kostnaden för inköp planen uppgårav
till belopp. Det också viktigtär planenstora används mycketsåatt
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upprätthålla sinskall kunnabesättningarnaförmöjligt attsom
kompetens.

användningföreskrifterBehovet4.4 omav

ochstatsflygplanen omav

charterflyg inomupphandlingen av

regeringskansliet
100statsflygplanen Tpanvändningenreglerastidigare nämntsSom

bil.1996septemberregeringsbeslut den 12ioch 102Tp ett , föreskriftersådanaklartutredningenförframstår attDet som
användasfårflygplanenvilkagäller fördetbehövs. När somresor

föranvändasfårplanenendastregeringsbesluteti attanges
behovledningensmilitäraochciviladen högstaoch"statschefens

transporter."säkraochsnabbaav
reglerdetaljeradeutredningen någramed dettalinjeI attanser

uppställasbörintestatsflygplanenanvändningen attutanför av
föreligga.börflexibilitetavsevärd

ända-detplanensamordningenunderlättaförBl.a. synesatt av
viktigasteför in debeställarnadärskapasformulärmålsenligt ettatt

ochmedföljande tjänstemänändamål,uppgifterna resanom -
ochanvändasalltidfortsättningenbör iformulärDettatidsschema.

planeringen.förhardenhostillgängligtfinnasnormalt ansvaretsom
verksamheteniinsynenfördelendenocksåvinnsDärmed att

frånutvärderasmödaalltförden kanochunderlättas storutanatt
tilltid annan.

utredningencharterflygupphandlinggäller attdetNär anserav
samordning. Deni frågabristerordningennuvarandeden synesom

personförändringar. DetberoendealltförVarithaockså t.ex.av
ochreglertydligarebehovklartdärför ettfinns samman-ett av

hållande ansvar.
charter-tillgången påfaktaredovisats vissaharavsnittet 2.1I om

upphandling.förformerolikaochplan
undererfarenheternaochredogörelsedennautgångspunkt iMed

förordningföljandeutredningenföreslårutredningsarbetets gång
framtiden:

behövssådanacharterplan närupphandlingochBeställning av -
bör görasstatsflygplanen utgördenkompletteraför somresursatt -

samordnat.
effektivitetbästaklarthärviddetframstårbörjanTill attsomen

till denförhållandeservice iochresursplaneringfrågabåde i om
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berättigade kretsen vinns för tillhandahållandetansvaretom av
statsflygplanen och beställningen charterflyg samlatär påav ett
ställe. Därav följer naturligen bör samlas inom Försvars-att ansvaret
makten. följdEn samlas blir prioritetsordningenatt ansvaret attav
får minskad praktisk betydelse.

4.5 Förslag till organisation de särskildaav

flygtransporterna synpunkter desamt

olika flygplanstyperna och om

eventuellt behov ytterligareav

statsflygplan

Vid de kontakter utredningen har haft med användarnasom av
statsflygplanen Tp 100 och Tp 102 har del synpunkter framförtsen
vad gäller bl.a. räckvidd och komfort.

Av promemorian bil. 1 från Statsrådsberedningen framgår att
praktiska svårigheter från nd till till följduppstått tekniskaannan av
problem Vilka sig till känna beträffande de bådam.m., ger stats-
flygplanen.

En nackdel i fråga tillgänglighet vad gäller Tp 102om synes
vidare service och reparationer för närvarande inte utförsatt ivara
Sverige. Planet därförmåste flygas till USA för nödvändigt under-
håll. Till följd härav har det förekommit planet varit driftatt ur

Ävenunder förhållandevis långa tidrymder. fortbildningen av
besättningen sker i USA med de nackdelar detta innebär i fråga om
bl.a. tillgång besättningar.på

Det har också framkommit Tp 100 i vissa fall upplevsatt som
förhållandevis långsamt marschfart km/500 h och med alltförca
begränsad räckvidd. Det innebär mellanlandningar och tankningatt
kan behövas föräven inom Europa. Den förhållandevistransporter
låga marschfarten innebär tidsvinsten blir mindreatt samt att
totalkostnaden framstår hög, eftersom den beräknas timmesom per
och inte efter tillryggalagd sträcka.

Det uppenbartär befintliga flygplanstyper inte deatt motsvarar
behov finns, framför allt vid flygningar längrepå något avståndsom
i Europa. Önskvärda egenskaper högreär marschfart och längre
räckvidd mellanlandning vadän Tp 100 har.utan

Utredningen har platspå 43 konstaterat det finnsannan att ett
behov särskilda för rikets högsta civila och militäratransporterav
ledning detta behov kommer öka. Utredningensamt att haratt
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sådanaföreliggerfördelaruppenbarafunnitvidare transpor-att om
motiverateffektivitetsskäl ärdetutsträckningi så stor som avter

talar dess-Starka skälflygplan, ägsmedgenomförs staten.som av
hittillsliksomsärskildaförför transporterattutom resurser --

Transportflygenheten påFörsvarsmakten. Inominomorganiseras
ändamål,dettaförorganisationi dagfinnsflygplatsBromma en

utvecklas.kunnavilken bör
utredningensenligteffektivitet uppnås,ochsäkerhetNödvändig

RutinerFörsvarsmakten.organisation inommedbästmening, en
vadundersökningarSärskildafinns.flygplanensäkraför avseratt

nöd-intebesättningarinhyrda ärochbombsökningflygplan, m.m.
tillfrån gång.inhyrs gångflygplanfalletkan närvilketvändiga, vara

försvaretsförFörsvarsmakteninomutnyttjaskan ävenResurserna
vid vissaregeringenstatschefen ochbådeanvänderdagbehov. I

vidsärskildaförflygplanmindreflygvapnetstillfällen transporter
förpiloterförsvaretsanvändaGenombelastning. stats-hög att

belastningvidsärskildaför deliksomflygplanen stortransporterna
ianställda Försvars-Piloternasamverkansfördelar äruppnås.kan

flygträning förnödvändigdenna tjänstfår attochmakten genom
redangrundorganisationEftersomsin kompetens.upprätthålla en

ochträningnödvändigfårpiloterFörsvarsmaktensdåfinns samt
utred-förfogande,ställas tillkostnad kansåledes anserextrautan
åstad-förbästaövrigtoch i sättetbilligastedet attningen statenatt

vadorganisation sär-rationelleffektiv ochsäker,komma avseren
Försvarsmakten.uppgiften läggsärskilda atttransporter

regeringenFörsvarsmaktendärförföreslårUtredningen att av
genomföraochorganiserafortsättningsvisuppdrag äveni attges

ledning.militäracivila ochhögstaför riketsflygtransportersärskilda
utökadförplanerauppdragiFörsvarsmaktenbörVidare att enges

riktlinjer:följandefrånplanering bör utgåkapacitet. Denna
flygplanytterligareskekanökas.bör DetKapaciteten attgenom

tid. Denför längreflygplan leasaselleranskaffas senareattgenom
lämplighet kan prövasplansfördelendenhametoden kan att ett

gällerMotsvarande närdetta.försig förbinderinnan gottman
ord-inneharSverigetillfälligt, närökarresursbehovet t.ex.mer

i EU.förandeskapet
medgerflygplanväljabörFörsvarsmakten typ somen av

mellanlandning.inom EUhuvudstädernatill utantransporter
väljsflygplansådanaeftersträvaskallFörsvarsmakten typeratt av

huvuddelendärdokumenterad ochdriftssäkerheten ärdär av
i Sverige.utföraspersonal kanvidareutbildningochservice av
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Inriktningen bör minska antalet fabrikat och modellerattvara
för rationalisera underhåll, service och antalet flygplan,att som
kräver specialutbildning piloter.av

Organisationen bör byggas så kan utnyttjasattupp resurserna
för andra ändamåläven statschefen ochän transporter av rege-

ringens medlemmar.
Försvarsmakten skall också ha för tillhandahållaansvaret att

chartrade flygplan de inte förslårnär till till-attegna resurserna
godose efterfrågan flygtransporter. Riktlinjerna för denna
verksamhet bör utformadeså Försvarsmakten i möjlig månattvara
kan iaktta normala upphandlingsregler jfr upphandlingslagen.

angelägetDet förär transportorganisationen liggeratt ansvaret
tillräckligt hög nivå inom Försvarsmaktenpå och organisationenatt

inte blir för sårbar, vid personförändringar.ex.
Enligt riksdagens beslut Försvarsmaktens verksamhet förom

1997/98:1,budgetåret 1997/98FöU1,1998 prop. betutg.ornr.
1997/rskr. 98:82, regeringsbeslut 1997-12-18 Försvarsdeparte-

mentet, skall Försvarsmakten under budgetåret påbörja flyttning av
flygtransportresurserna till Uppsala.Bromma Enligtpå Försvars-
maktens planering beräknas flyttningen genomförd i börjanvara av

2000. bakgrund vad utredningenår Mot tidigare anfört föreslåsav
sådan flyttning försämrar servicenivån för dematt, om en som

använder statsflygplanen, flyttningen och eventuelltånyo övervägs
i ljuset de förslag utredningen har framfört.omprövas av

Med den utredningen föreslagna organisationen kommerav
tillhandahållandet både statsflygplanen och chartrade flygplan attav
skötas Försvarsmakten. Berättigade beställaäger rätt attpersonerav
plan och kommer tillhandahållas sådana. innebärDettaatt ett
optimalt utnyttjande flygplansresursema.av

Kostnaderna i kronor räknat kan beräknas öka lösningom en
väljs i linje med vad utredningen har föreslagit. Enligt utredningens
uppfattning blir emellertid vid helhetsbedömning den föreslagnaen
lösningen den kostnadseffektiva jämfört med andra alternativ.mest

4.6 försäkringsfrågorVissa

Enligt direktiven skall utredningen samråda med Kammarkollegiet
det gäller försäkringsskyddnär och till skade-rättpassagerares

ersättning.
regeringsbeslutetI 1996-09-12 användningen flygplanenom av

Tp 100 och 102 finns bestämmelserTp i 13-16 försäk-om
ringsskydd för och deras till skadeersättning.rättpassagerare
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med föreskrifternaenlighet i beslutet har KammarkollegietI
1997-12-08 träffat överenskommelse med Försvarsmaktensenast

ersättningsskyldighet för skada beräknad enligt reglerna i kap.9om
gällandeluftfartslagen 1957:297 medföljare flygplanen Tp 100på

Överenskommelseneller ersättande flygplan.och Tp 102 gäller för
isådana 14 och 16 i det nämnda regerings-personer som avses

beslutet.
Utredningen har uppmärksammats uttrycket "ersättandepå att

endast sådant plan in förflygplan" i stället 100Tpsättsavser som
dessa service eller reparation.eller 102 gällerTp är på Däremotnär

överenskommelsen inte för sådana flygplan i anspråk förtas attsom
tillgodose behov flygtransporter inte kan täckas med 100Tpsomav
och 102. regeringsbeslutTp Det utredningen föreslår börnya som
kompletteras och förtydligas för det fall Försvarsmakten använ-att
der andra eller flera plan de nämnda för flygtransportema.än nu

Försvarsmakten i framtiden leasarOm flygplan komple-som
gällatill de torde Försvarsmakten huvudman förment attegna som

med sådant plan har för jfr 9etttransporter ansvar passagerarna
kap. luftfartslagen. Kammarkollegiet har upplyst ersättnings-§1 att
skyldigheten kan försäkras motsvarande gäller förpå sätt som
Försvarsmaktens plan. Ytterligare precisering ansvarsför-egna av
hållandena torde kunna återfinnas i det kommersiella mellanavtalet

det leasade planet och Försvarsmakten.ägaren av
Ägaren leasat flygplan kan tänkas ställa anspråkäven påettav

kaskoförsäkring planet i fråga. Kammarkollegiet har upplyst attav
myndigheten har möjlighet erbjuda s.k. Försäk-Egendomsskydd,att
ring luftfartyg i statlig verksamhet, i sådant fall.ettav
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Bilaga 1
utrikesenheten.Statsrådsberedningen,frånPM

flygmedutrikesStatsministerns resor

vid valtillämpatsde rutinerbeskrivningNedan följer som aven av
tillämp-Beskrivningen harutrikesstatsministernsförfärdsätt resor.

tillträddeCarlssond.v.s. Ingvaroktober 1994fr.o.m. närlighet som
för Göran Persson.tillämpatsstatsminister. har sättDe samma

Carlsson ochför Ingvarutrikesvisas samtligabilagorI engagemang
utomlands harmedförtharDeGöran Persson. resorsomengagemang

varitantalet utrikesuppställningen framgårAvmarkerats. att resor
tillunder knapptuppgick de två årCarlssonmycket För Ingvarstort.

under drygt57 två år.föroch Göran Persson31 stst
ungefärprincip medistatsministern planerasförUtrikes ettresor

blivitframförhållningenhar dockpraktikenframförhållning. Ihalvårs
Ändringar tiden.sker hela EU-restideri resmål,betydligt kortare. m.m.

besök iinslaget korta EU-inneburitmedlemskapet har att av
Östersjö-intensifieradeökat.varsel har Detkorthuvudstäderna på

med kortbesökeffekt kortahaft görsharsamarbetet samma -
framförhållning.

överväganden:följandefärdsättVid val görsav

diskuterasi halvåretmellanrum gångMed jämna stats-enca --
RPS/Säk. Syftet medansvarigamedutrikesresorministerns genom-

livvakts-i planeringenhjälpahuvudsakligen RPSgången är att av
diskuteras också.vidsäkerhetfrågor rörandeskyddet resornamen

det valviktigt element idiskussionerdessaUtfallet utgör ett avav
färdsätti prövningenAndra elementsedan SB.färdsätt pågörs avsom

ochbehovvidändrade planer, genomgångflexibilitetsnabbhet,är av
aspekterna.ekonomiskadeunderförberedelser samtresan

samtligavaritundantagiharSlutsatserna attsett utanstort
flyg vidbör företas ipekatovanstående faktorer på egetatt resorresan
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inom vilketEuropa, normalt betyder denågot statsplantvåav som
bl.a. regeringen disponerar.

Vid utanför har prövningenEuropa inte alltid givitresor samma
resultat. Således företog CarlssonIngvar samtliga sina utomeuropeiska

i flyg Sydafrika, New York och Jerusalem. Göran Perssonegetresor -
har företagit till Kina, Washington och YorkNew två ggr iresor eget
flyg. till Guatemala ochResor Chile har däremot företagits med
reguljärt flyg.

de sistnämnda fallenI det främsttvå resetekniska skälvar som
avgjorde till förmån för reguljärt flyg. medResa statsplan hade
inneburit övernattning för besättningenpå möjlighetvägen tillatt ge
nödvändig dygnsvila. Restiden hade således blivit mycketavsevärt
längre med reguljärt flyg och omöjliggjortän genomförande deett av

planerades.program som
tidigare framhållitsSom har regelmässigt företagits i någotresorna

de statsplan regeringen disponerar.två För statsministern harsomav
det i allmänhet inneburit med Gulfstream-planet utanför Nordenresa
och i övrigt SAAB 340 och Gulfstream inomömsom Norden.

antal fall har det dockI visat sig regeringens plan inte varitett att
tillgängliga för planerad de allra flesta fallenl har detta berotten resa.

tekniska problem med Gulfstream-planetpå eller planeradatt en
service planet inte blivit klar i tid. fallpå I Göran Perssons tillett resa-

okt/New York i 1997 det i relativt god tid i förväg känt attnov var-
statsplanet inte skulle kunna utnyttjas. Nedan följer redovisningen av
de olika tillfällen flygplan därför hyrts in och orsaken till detta:som

1995-01-26 till Zürich, deltagandeResa i World Economic
GulfstreamForum drabbad tekniskt fel,av-

SAAB 340 användes kungahusetav
1995-11-06-07 Resa till Tel Aviv, med anledningt.o.r. av

min. Rabins begravning Gulfstreamprem. -
drabbad tekniskt fel dagen föreav avresa.

1996-06-20 till Florens,Resa EU-toppmöte Gulfstream-
drabbad tekniskt fel dagen föreav avresa,
SAAB 340 användes för Florensresaäven
sammanlagt 20 deltog.personer

1996-10-24 och 27 Resa till Reykjavik och New York -
Gulfstream inte klar i beräknad tid från årlig

meddelat med dagarsöversyn, varsel.två
1996-12-25 Anslutningsresa Malmö London i samband-

med besök i Guatemala, reguljär förbindelse
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med reguljärflyg frånsaknades, fortsattesresan
London, regeringsplanen tillgängliga
juldagen.

Östersjömötet.o.r.förtill Mariehamn1997-04-21 Resa -
Åland.får landamilitärt luftfartyg

samtal med Fin-till Helsingfors1997-04-14 Resa t.o.r.,
Kungahuset användelands statsminister ena-

tekniskt felplanet, det andra drabbades av
dagen före avresa.

medtill York samtal FN:soch 11-04 New1997-10-29 Resa t.o.r.,
ordinarie tek-gen.sekr. Gulfstreamm.m. -

nisk översyn.
samtal med Sto-till LondonResa1997-11-12 t o

Gulfstreambritanniens premiärminister -
företekniskt fel dagendrabbades ettavresa,av

inneburitanvändande SAAB 340 hade attav
hade kunnati London inteprogrammet

genomföras planerat.som

möjligt alternativfall visade det sig inteovanståendesamtligaI ettvara
saknade i vissa fall deSAAB planregeringens 340. Dettaanvändaatt

flygningen ellerkunna genomföraförutsättningarna förtekniska att var
klartkort varsel stoddet ofta med mycketEftersomför långsamt. att

möjligtanvändas, det inteinte kundeGulfstream-planet att anpassavar
till det långsammare färdsättet.land besöktesi detprogrammet som

följandeupphandling tillämpats:harinhyrt planVid av
1995 och 1996inhyrningförsta fallVid de rumsomav e

16.regerings lanet ansvarigade för Fförmedlades denna tjänst av
möjliggjorde intekort ochFramförhållningen någonextremt nor-var

säker-bedömningen detgjordesupphandling.mal Dessutom att av
förfrågan.alltför vidlämpligthetsskäl inte göraatt envar

regeringensbland de förmed personalbyte under 1996sambandI
försvann möjlighetenansvariga 16 sättflygtjänst F påpå att samma

utrikesenhetprivata plan.förmedlat inhyrning SB:stidigare få avsom
förkartläggning marknadensyfte vissi förebyggandegjorde en av

del deplan. visade sig därvidprivata Detförmedling att en avav
från mindrekontaktades använde förfrågan SB påflygmäklare ettsom

statsministern planeradegjorde reklam" förlämpligt Mansätt. attatt
detta gjordes bedömningenföretaget. ljusetdet Iutnyttja att enegna av

de aktuellaanvändas för upphandlingflygrnäklare bordespeciell av
Dunells hade den tjänstemanTill denna mäklarñrmatjänsterna. --
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flyttat tidigare för bokningsverksamheten för regerings-ansvaratsom
planen 16. aktuellapå F Det förfaringssättet ansågs utgöra vissen
garanti för kunskapen hur statsministern färdades inte skulleatt om
spridas säkerhetssynpunktpå olämpligt sätt.ett ur

Som framgår ovanstående uppräkning framförhållningen vidav var
inhyrning privata plan utomordentligt kort. Det handladeav attom
rädda viktig hade fått ställas in. Normal upphand-en resa som annars
lingsprocedur med anbud kunde då inte följas eftersom det ofta helttre
enkelt inte fanns alternativ tillgå.än ett attmer

Vad okt/nov-97gäller York-resanNew i fanns tidigare nämntssom
något längre framförhållning. bakgrundMot de tidigare nämndaen av

dåliga erfarenheterna med andra mäklare ombads Dunells begära inatt
anbud Vilka sedan prövades SB. tillgängligaLägsta anbudtre antogs.av

Sammanfattande bedömning:

Sveriges statsminister har i och med EU-medlemskapvårt och en
Östersjösamarbetetaktivering kommit behöva i ännuattav resa en

större utsträckning tidigare. Arrangemanget med flygplanän stats-som
ministern kan för dettautnyttja ändamål har blivit förutsättning fören

intensivt utbyte med främst länder kontinentpå skallvåratt ett egen
kunna genomföras.

Ordningen med regeringsplan har i stycke fungeratmånga utmärkt
inte minst eftersom statsministern har prioriterad ställning ochen-

endast förhindrad planenär utnyttja kungafamiljen behövernäratt
disponera dem.

Svagheten i det känsligt för störningar.är är Oftast ärsystemet att
det enda möjliga alternativet för statsministern utnyttja detatt
snabbgående Gulfstreamplanet. tekniskaNär problem vilketuppstår -
är oundvikligt finns ingen bra "back-up"-möjlighet. problemDetta-
kommer ytterligare Sverige ordförande-när övertaratt accentueras
skapet för EU under första halvåret 2001 och det därmed samman-
hängande deltagandet i den s.k. trojkan under de halvårsperiodertvå

ligger kring ordförandeperioden.som

Lars Danielsson
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1996-03-211994-10-07aktiviteterutrikesCarlssonsIngvar -

utrikesstilfetmedDatum resa.

9941

Överläggningar Luxemburgsmedmiddagochoktober7
Stockholm.iSanterpremiärminister Jacques

Berlinivalrörelseavslutningi SPD:sDeltagandeoktober14

Commissionmed TheiDeltagande möteoktober on15-16
GeneveiGlobal Governance

medöverläggningarföriBesök Norgeoktober17-18
BrundtlandHarlemstatsminister Gro

LettlandsmedöverläggningarochBesöknovember22 av
GaiJisMarispremiärminister

medöverläggningarförKöpenhamniBesöknovember30
RasmussenPoul NyrupstatsministerDanmarks

IBudapest.ii toppmöteDeltagande ESK:sdecember5-6
medsamtalbilateralatillanslutning mötet

ochLitauenLettland,Estland,frånpresidenterna
frånpremiärministrarnaMakedonien samt

Canada.ochBelgien

i EssenpartiledarmöteiDeltagande ESP:sdecember7-8

i Esseni toppmöteDeltagande EU:sdecember9-10

medöverläggningarochBesökdecember12 av
PeresShirnonochArafatYassirfredspristagarna

presi-medöverläggningarHelsingfors föriBesökdecember14-15
AhoEskostatsministerochAhtisaariMarttident
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1995

12-13 januari Besök och överläggningar med FN:sav
generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali

13 januari Samtal med Frankrikes utrikesminister Alain
Juppé

17 januari Samtal med talmannen i Europarådets
parlamentariska församling, Miguel Martinez

26-29 januari Deltagande i World Economic Forum i Davos

29 januari Nordiskt statsministermöte i Köpenhamn

1-2 februari Besök i London för samtal med Storbritanniens
premiärminister John Major utrikesministersamt
Douglas Hurd

9 februari Samtal med Ungerns utrikesminister

februari14 Samtal med Storbritanniens utrikesminister
Douglas Hurd

14 februari Samtal med Rysslands utrikesminister

18-24 februari Besök i Sydafrika och Namibia för överläggningar
med president Nelson Mandela och president
Sam Nujoma

26-28 februari Deltagande i Nordiska rådets session i Reykjavik

1 Deltagande i ACC iForum Wien samtalmars samt
med förbundskansler Franz Vranitzky

6-7 Deltagande i ESP:s kongress i Barcelonamars

8 Samtal med IMF-chefen Camdessusmars

8mars Samtal med rektorn för FN-universitetet de
Souza
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i Köpenhamn. Ii socialaDeltagande toppmötet11-12 mars
samtal medbilateralaanslutning till mötet

UkrainaBulgarien, Etiopien,frånpresidenterna
frånpremiärministrarnaColombiaoch samt
NordisktBangladesh.Luxemburg ochMongoliet,
lunchSydafrikas presidentmedtoppmöte samt

presidenterlatinamerikanskaantalför ett

Ugandasöverläggningar medochBesök13-17 avmars
Musevenipresident

Överläggningar Lechpresidentmed Polens29 mars
Walesa

MR-rådgivarepresidentensden ryskeSamtal med29 mars
Kovaljov

premiär-överläggningar medförBesök i Estland4 april
regerings-president MenTarand,minister samt

Vähibildaren

premiär-överläggningar medförBesök i Litauen6 april
BrasauskaspresidentSlezevicius ochminister

utrikesministerAustraliens EvansSamtal medapril11

medöverläggningarRyssland förBesök iapril18-19
TjernomyrdinJeltsin, premiärministerpresident

Rybkinoch talmannen

Överläggningar Finlands statsministermedapril27
Lipponen

utrikesminister PoosSamtal med Luxemburgs3 maj

i Portugalsmed ordförandenLunchsamtalmaj8
socialistparti Guterres

StockholmEU-ambassadörerna iLunch för9 maj
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12 maj Samtal med ordföranden i EU-kommissionen
Santer

17 maj Besök i Tyskland för överläggningar med
förbundskansler Kohl SPD-ledarensamt
Scharping

19 maj Besök i Lettland för överläggningar med
premiärminister Gailis och president Ulmanis

Överläggningar29 maj med Portugals premiärminister
Cavaco Silva

29 maj Samtal med Schleswig-Holsteins Europaminister
Gerd Walter

Överläggningarjuni7 med Vietnams premiärminister
Vo Van Kiet

9 juni Arbetsmiddag med EU:s ochstats-
regeringschefer i Paris

13 juni Lunch med FN:s flyktingskommissarie Sadako
Ogata

16 juni Samtal med premiärministerUngerns Gyula
iHorn Budapest i samband med lOKzs möte

juni17 Samtal med PLO:s "utrikesminister" eisalF
Husseini och Israels vice utrikesminister Yossi
Beilin

25 juni Deltagande i partiledarmöteESP:s i Valbonne,
Frankrike

26-27 juni Deltagande i EU:s i Cannestoppmöte

28 juni Besök i Strasbourg anförande isamt
Europarådets parlamentariska församling
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LipremiärministerViceSamtal med Kinasjuni29
Lanqing

GrönlandstatsministermöteNordiskt påaugusti14-16
överläggningar presidentEstlands Lennartmedseptember11
Meri

MallorcaEU-regeringschefsmöte påInformelltseptember22-23

KlaustalmanEuropaparlamentetsLunch medoktober2
Hänsch

iordförandemöteSAMAK:sDeltagande ioktober10-11
Helsingfors

jubileumsmanifestationtyskaDeltagande i SPDzsoktober13
SO-årsjubileumanledning FN:smedi Bonn av

Överläggningar GuntispresidentLettlandsmedoktober16
Ulrnanis

medinstitutetUtrikespolitiskaAnförandeoktober19
SO-årsjubileumanledning FN:sav

50-anledning FN:smedYorkBesök i Newoktober20-24 av
globaltförkommissionenmedårsjubileum. Möte
/ Ford-iYaleordförandenamedsamarbete. Möte

medSamtal FN:sCamegiekommissionen.samt
samtal medBilateralageneralsekreterare.

Brasilien,ochMexicofrånpresidenterna
Pakistanochfrån Canadapremiärministrama

demellanordföranden i PLO. Mötesamt
Sydafrikasochstatsministrarnanordiska

ochmed 16Reformtoppmötepresident. stats-
CouncilAnföranderegeringschefer. on

Relations.oreginF

AhitsaariMarttipresidentmed FinlandsSamtalnovember2
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6 november Deltagande i begravning premiärministerav
Rabin ijerusalem. Samtal med f premiärministert
Peres.

12-14 november Deltagande i Nordiska rådets session i Kuopio,
Finland. Nordiskt statsrninisterrnöte.

14 november Middag för styrelsen för IDEA i Sagerska huset

Överläggningar21 november med Lettlands president Algirdas
Brazauskas

4 december Anförande norska Nobelinstitutet ipå Oslo samt
middag med statsminister Gro Harlem
Brundtland

december Arbetslunch7 med EU-ambassadörerna i
Stockholm

Överläggningardecember med8 Spaniens premiärminister
Felipe Gonzalez inför EU-toppmötet

december Lunch med fredspristagaren12 Joseph Rotblat och
sekr. för Pugwashrörelsengen

14 december Deltagande i partiledarmöteESPzs i Madrid

14 december Deltagande vid presentation den spanskaav
översättningen kommissionsrapportenav

15-16 december Deltagande i EU:s i Madridtoppmöte

7996

januari SAMAK:s11-12 ordförandemöte i Stockholm

6 januari1 Samtal med Italiens utrikesminister Susanna
Agnelli

25 januari Samtal med ordföranden i Lettlands socialdemo-
kratiska parti
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samordningsminister YossiSamtal med Israelsjanuari29
Beilin

Överläggningar med Palestinas president Yassirjanuari30
Arafat

Folk ochAnförande säkerhetspolitikjanuari30 om
SälenFörsvar,

Överläggningar premiärministermed Ungernsfebruari5
Gyula Horn

ii London för ordförandemötefebruari Besök14-15
samarbetekommissionen för globalt samt

svensk-brittiska handelskammarenanförande på

ministerpresidenten i delstatenSamtal medfebruari22
BiedenkopfSachsen Kurt

AntoinepremiärministerSamtal med Burundisfebruari26
Nduwayo

i Köpenhamn.temasessionNordiska rådets4-5 mars
statsminister Poulmed Danmarks NurypSamtal

Rasmussen

1998-05-171996-03-22utrikes aktiviteterGöran Perssons -

fet stil utrikesmedDatum resa.

9967

med EuropeiskaESP-partiledarmöte28-29 mötesamtmars
TurinRådet

president MeriBesök i Estland för samtal med10 apr
Vähioch premiärminister

medi Danmark för överläggningarBesök17 apr
statsminister Nyrup Rasmussen
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24 Besök i Finland för samtal med presidentapr
Ahtisaari och överläggningar med statsminister

Lipponen

Överläggningar i Stockholm med26 EU-apr
komrnissionens president Santer
Överläggningar i Stockholm med Rysslandsmaj2
premiärminister emomyrdin

Östersjöländernas regeringschefskonferens i3-4 maj
Visby

Överläggningar i Stockholm Pakistansmed8 maj
premiärminister Bhutto

Samtal i Stockholm med Shanghais borgmästare13 maj
Xu

Samtal i Stockholm med Bolivias president13 maj
Sanchez de Lozada

överläggningar13 Besök i för medmaj Norge
statsminister Harlem BrundtlandGro

Arbetslunch i Stockholm med ordförande15 ESP:smaj
Rudolf Scharping

för19-20 maj Besök i Portugal överläggningar med
premiärminister Guterres anförande påsamt
svensk- portugisiska handelskammaren

20-21 Besök i Frankrike för samtal med presidentmaj
Chirac arbetslunch med premiärministersamt
Juppé

Samtal i Stockholm med statsminister29 maj Norges
Harlem BrundtlandGro

Arbetslunch i Stockholm med Makedoniens30 maj
president Gligorov
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Samtal i Stockholm OAU:s30 maj med general-
sekreterare Salim

överläggningar31 Harpsund medmaj Finlandspå
statsminister Lipponen

överläggningarjuni Harpsund med Belgiens1 på
premiärminister Dehaene

3 juni Besök i Lettland för samtal med president
Ulmanis överläggningar med premiär-samt
minister Skele

Överläggningarjuni i4 Stockholm med Singapores
premiärminister Goh

5 juni Samtal i Stockholm med Kinas vice premiär-
minister Zou

med de utländska5 Möte Stockholms-
ambassadörerna

juni Lunch med EU-ambassadörema i Stockholm11
inför i Florenstoppmötet

14 juni Föredragning inför EU-nämnden inför
i Florenstoppmötet

14 juni Besök i Litauen för överläggningar med

premiärminister Stankevicius

20-22 ESP-partiledarmöte Europeiska rådets mötesamt
i juni Florens

22 juni Samtal i Florens med Litauens president
Brazauskas

juni Redovisning inför28 EU-nämnden efter toppmötet
i Florens

3 18-1114



66 Bilaga 1 SOU 1998:81

1 juli Besök i Tyskland för överläggningar med
förbundskansler Kohl

5 Samtal i Stockholm med Estlands president Meriaug

5-6 Besök i Washington för samtal med USA:saug
president Clinton

7 Besök i Helsingfors för överläggningar medaug
Finlands statsminister Lipponen

26 Nordiskt statsministermöte i Helsingforsaug

29 Arbetsmiddag i Stockholm med Estlandsaug
premiärminister Vähi

Samtal i5 Stockholm med Ukrainas utrikesministersept
Udovenko

Samtal i12 Stockholm med utrikesministerNorgessept
Godal

19-20 iBesök för överläWarszawa med Polenssept ar
u v n u oCimoszewicz och samtal medpremiärminister

president Kwasniewski

21-24 Besök Island för överläggningar medpåsept
statsminister David Oddsson

24-26 Besök i York för anförande ForeignNew påsept
Policy Associadon, anförande i FN:s
generalförsamling och samtal med FN:s
generalsekreterare Boutros Ghali, Bosniens
president Izetbegovic, Colombias president
Samper Sloveniens premiärministersamt
Dmovsek

30 Samtal i Stockholm med Europaparlamentetssept
talman Hänsch

okt Samtal i Stockholm med1 presidentUngerns
Göncz
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okt2 EU-tal Olof Palmes Internationella Centrum i
Stockholm

50kt ESP-partiledarmöte EU-toppmöte isamt extra
Dublin

10 okt Redovisning i riksdagen efter EU:s extra topp-
i Dublinmöte

14 okt SAMAK:s ordförandemöte i Helsingfors

29-30 okt Besök i Moskva för överläggningar med
Rysslands premiärminister Tjernomyrdin och
samtal med presidentens stabschef Tjubais

2-7 Besök i Kina för överläggningar med premiär-nov
minister Li Peng samtal med president jiangsamt
Zemin och Shanghais borgmästare Xu Kuangdi

7-9 Besök i Hongkong för anförande svenskapånov
handelskammaren samtal med guvernörsamt
Patten

13 Samtal i Stockholm med Sydafrikas vicepresidentnov
Mbeki

Överläggningar26 i Stockholm med Irlands premiär-nov
minister Bruton

Överläggningar26 i Stockholm med Norgesnov stats-
minister Jagland

2-3 dec Deltagande i OSSE:s i Lissabon ochtoppmöte
samtal med Estlands president Meri

6 dec Föredragning i EU-nämnden inför EU:s
i Dublintoppmöte

dec6 Samtal med Szt Petersburgs borgmästare Jakovlev
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Lunch EU-ambassadöremadec med i Stockholm11
inför EU:s toppmöte

ESP-partiledarmöte i12-14 dec EU:s toppmötesamt
Dublin

14 dec Samtal i Dublin med Lettlands premiärminister
Skele

Information till riksdagen idec EU-toppmötet17 om
Dublin

Besök i Guatemala för deltagande vid fredsavtals-25-31 dec
undertecknandet

1997

Samtal med kinesiska dissidenter8jan

med Nederländernas utrikesministerSamtal8jan
Mierlovan

Besök i för överläggningar med premiär-14 jan Haag
minister Kok

SAMAK:s i Oslo16-17 jan årsmöte

Samtal med Frankrikes utrikesministerjan28
de Charette

med det polska utrikesutskottets29 Samtaljan
ordförande Geremek

Wien överläggningar förbunds-3 febr Besök i för med

kanslerKlima och samtal med president Klestil

3-4 febr Besök i Luxemburg för överläggningar med

premiärminister Juncker
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Överläggningar10 febr i Stockholm med Litauens
premiärminister Vagnorius

febr Informell arbetsmiddag11 i Stockholm med
Finlands statsminister Lipponen

25-26 Besök i Bosnien för samtal med president- och
febr ministerrådet den svenska bataljonensamt

febr Samtal i28 Stockholm med Estlands president Meri

11 Samtal i Stockholm med generalsekr i Worldmar
Jewish Congress, SingerIsaac

25-26 Besök i förRom samtal med premiärministermars
Prodi och PDS-ledaren DAlema

Överläggningar3 i Stockholm med Sloveniensapr
premiärminister Drnovsek

Överläggningar9 i Stockholm med Lettlandsapr
premiärminister Skele

11 Samtal i Stockholm med Kinas vice premiär-apr
minister Wu Bangguo

Överläggningar15 i Stockholm med Estlandsapr
premiärminister Siiman

15 Samtal i Stockholm med Irlands presidentapr
Robinson

Östersjöseminarium16 Anförande på i Tammerforsapr

Östersjö-21 Deltagande SAMAK-seminariumiapr om
frågor i Mariehamn

överläggningar14 maj i Stockholm med Polens premiär-
minister Cirnoszewicz

4 18-1114
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Överläggningar med Islandsi Stockholm20 maj stats-
Oddssonminister

Noordwijk,iInformellt EU-toppmöte23 maj
Nederländerna

federationsrådetsmed ryskaSamtal Harpsund26 maj
talman Strojev

Överläggningar GreklandsStockholm medi4 juni
premiärminister Simitis

Överläggningar Nederländemasi Malmö medjuni5
premiärminister Kok

samtal medi MalmöESP-kongressjuni5-7 samt
Blair ochpremiärministerStorbritanniens

JospinpremiärministerFrankrikes

EU-ambassadörermed StockholmsArbetslunchjuni9
inför EU-toppmötet

införEU-nämnden EU-Föredragning förjuni13
Amsterdamitoppmötet

iESP-partiledarmöte EU-toppmöte15-17 samt
juniAmsterdam

PetersburgSverighuset i SztInvigning18 juni av

i BergenstatsministermöteNordiskt26 juni samt
premiärministermednordiskt Japansmöte

Hashimoto

/EAPR-toppmöte i MadridNATO8-9

besiktningWroclaw-området förBesök i Polen7 aug
medöversvämningskatastrof tillsammansav

Cimoszewiczpremiärminister
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Överläggningar10 Harpsund medpå FN:saug
generalsekreterare Annan

Överläggningar Harpsund med24 Luxemburgspåaug
premiärminister juncker

Arbetslunch i Stockholm med Schweiz°s25 aug
president Koller

Besök i i samband4-5 med StockholmsLausannesept
kandidatur till 2004sommar-OS

Överläggningar i Stockholm med Spaniens17 sep
premiärminister Aznar

Bryssel för22 Besök i samtal med EU-sep
kommissionens ordförande NATO:sSanter och

generalsekreterare Solana

ÖsterrikesSamtal i Stockholm med24 presidentsep
Klestil

10 Besök i Strasbourg för deltagande i Europarådetsokt
bilaterala samtal med Tjeckienstoppmöte samt

president Havel, Ukrainas president ochKutjma
Irlands premiärminister Ahern

Samtal i Stockholm med Turkiets premiär-14 okt Vice
minister Ecevit

Överläggningar20 okt i Stockholm med Lettlands
premiärminister Krasts

okt Samtal i Stockholm med23 Bosnien-samordnaren

Westendorp

Anförande23 okt i Stockholm vid Europeiska
ÖstersjöseminariumInvesteringsbankens
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general-för samtal medBesök i York FN:sNew30 okt-4 nov
Wallanföranden ochsekreterare mötensamt

Street mm

och nordisk-Helsingfors för nordisktBesök i9-10 nov
deltagande istatsministermötebaltiskt samt

sessionNordiska rådets

överläggningar med premiär-London förBesök i12 nov
minister Blair

ESP-partiledarmöte EU-toppmöte20-21 samt extra omnov
Luxemburgsysselsättning i

Överläggningar LettlandsStockholm medi24 nov
Ulrnanispresident

Överläggningar Rysslandsi Stockholm meddec2-4 mm
Jeltsinpresident

EU-nämnden inför EU-Föredragning för5 dec
Luxemburgitoppmötet

med LuxemburgsArbetslunch i Stockholmdec8
införjuncker EU-toppmötetpremiärminister

Stockholm införEU-ambassadörema imeddec Möte8
EU- toppmötet

Frankrikesöverläggningar medi Paris förBesök9 dec
jospinpremiärminister

iESP-partiledarmöte EU-toppmöte11-13 dec samt
Luxemburg

i TallinnRegeringskonferens IT16 dec om

ii riksdagen förRedogörelse EU-toppmötetdec17
Luxemburg
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1998

3-8 jan Besök i Chile

14 jan Deltagande i SAMAK:s ordförandemöte i
Helsingfors

16 jan Samtal i Stockholm med FR Jugoslaviens inrikes-
minister Sokolovic

19 jan Samtal i Stockholm med NATO:s general-
sekreterare Solana

Östersjötoppmöte22-23 jan Deltagande i i Riga. Bilaterala
samtal med Rysslands premiärminister
Tjernomyrdin och Lettlands president Ulmanis

28 jan Besök i St. Petersburg med bl.a. samtal med Vice
premiärminister Bulgak, Leningrad läns guvernör
Gustov och St. Petersburgs borgmästare jakovlev

jan Arbetsmiddag28 i Stockholm med EU-
kommissionären Kinnock

30 jan Samtal i Stockholm med den amerikanske FN-
ambassadören Richardson

febr2 Samtal i Stockholm med Storbritanniens vice
premiärminister Prescott

febr11 Samtal i Stockholm med talmanspresidiet i
Danmarks riksdag

23-24 febr Besök i Ungern för överläggningar med premiär-
minister Horn, samtal med president Göncz och
talmannen

26 febr Anförande vid Nordiska rådets miljökonferens i
Göteborg
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Österrikesöverläggningar Stockholm medi2 mars
Klimaförbundskansler

förmed ordförandeni StockholmSamtal2 mars
TarandsocialdemokraterEstlands

Överläggningar PortugalsStockholm medi2 mars
premiärminister Guterres

överläggningar medPolen förBesök i4 norramars
premiärminister Buzek m m.

EU-kommissionärenmedStockholmSamtal i9 mars
Bjerregaard

ordföranden iStockholm medSamtal i10 mars
FriedmannrevisionsrättenEuropeiska

Överläggningar medStockholm Norgesi24 mars
Bondevikstatsminister

kinesiskemed deni StockholmSamtal26 mars
jingshengWeiregimkritikern

SidaanförandeBesök och på31 mars

LondonEU-Asien iiDeltagande toppmötet2-4 apr

Londonpartjledarmöte iiDeltagande ESP:s7-9 samtapr
regeringen,brittiskaföreträdare församtal med

Labour och TUC

presidentmed Lettlandsför samtalBesök i Riga15 apr
premiärminister KrastsUlmanis och

talmanmed SydafrikasStockholmSamtal i16 apr
Ginwala

Överläggningar BosniensStockholm medi21 apr
ministerråd
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dag iIsraels SO-årsAnförande vid firande26 avapr
Stockholm

ochi rådsmöteDeltagandemaj2-3 stats-
Bryssel röranderegeringschefsnivå i EMU

presidentmed ItaliensStockholmSamtal i5 maj
Scalforo

StockholmsmötetInledningsanförande påmaj7 om
The Holocaust".

presidentmed KataloniensSamtal i Stockholm8 maj
Pujol

Cypern-medlarenStockholm medSamtal imaj8
HolbrookeRichard

Överläggningar med Finlandsi Stockholm11 maj
Lipponenstatsminister

Chiles utrikesministerStockholm medSamtal i14 maj
Insulza

Labourpartiordf i Israelsi Oslo medSamtal17 maj
Barak

iSocialistinternationalens rådsmöteiDeltagandemaj17
Oslo
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Bilaga 2
Planeringsstabens Kansli.Utrikesdepartementet,frånPM

chartradeellermed regeringsplanStatsrådens flygabehov attav
EU-och Sverigesinternationaliseringenpåverkas detplan, hur av

medlemskap

Carlsson:citatkunde IngvarreflektionInledningsvis ettvarasom aven
øeb låtstatsrådskillnaden mellanabsolut sagaDen största att ossnuvara -

bar ökatøeb mängdeninformation såErlanders tidpå enormtär tempotatt-
accelererar.bela tidenøeb-

Sammanfattning

framförtidigare.utlandsresor Detfler årtveklöst änStatsråden gör nu
ideltagandesvensktökatEU-medlemskapetallt även annatettmen

statsrådende svenskaorsaken tillsamarbeteinternationellt är attsom
länder.kolleger i andrasammanträffa medochoftare måste utresa

maximumförutses.resefrekvensen kan EttökningfortsattEn av
i EU.innehar ordförandeskapetdå Sverigeförst år,uppnås treom

omöjligtfall detoch ivälfyllda kalendrarStatsråden har många är att
med de ambitioneroch utlovadeobligatoriskaklara somengagemang -

flygförbindelser utnyttjas.reguljärabaraföreligger om-
har ökatsärskilda flygplanhelt klart behovetdärförDet är att av

öka.fortsättaoch kommer att
nedanstående frågorsidorföljandePå tas upp:

U baftintrade Einverkan bar Sveriges iVilken
innebäraEU-orølfárandeskapetdet svenskaVad kommer att

internationaliseringexempel ökadandra finns påVilka

nåttsöka eller barresandet maximumKommer att
ebartradefbgvlanregeringsplanelleranvändastatsrådenNär behöver

sammanställning utrikesministernsbifogasTill dokumentet resoren av
och 1997.besök under 1996och
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Sveriges inträde i EU haftharVilken inverkan

har inneburit statsrådenEuropeiska unionenSveriges inträde i att
de gjorde tidigare. Utrikes-fler utlandsresor änavsevärtmåste göra

EU-inniktat och hondessutom blivitharministerns merreseprogram
utomeuropeiskafåtal år.hinner bara göra ett resor per

normalt finansministernutrikesministern ochStatsministern, även
Ordinarie i slutetrådetsEuropeiskadeltar i möten. möten äger rum av

det inte ovanligtdvsordförandeskap, år, årtvå gångervarje per men
brittiskt ordförandeskap,inkallas. underDenna årvår,mötenatt extra

Cardiff.London ochinbokade i Bryssel,hittills fyra möten
och för sigjordbruksministrarna deltar varochUtrikes-, finans- en

Övrigamånad.med EU-kollegorna varjeministermötei ordinarieett
normaltförsvarsministrarna två gånger år.statsråd mötsutom per
under månaderi Brysselhålls oftast åretsMinistermötena tremen av

mycket dåliga.reguljärflygförbindelsemaditLuxemburg ärhålls de i
informella ministerrnötenfemtontal årTill detta kommer ett per

mindre dit Hyg-ordförandelandet, oftai påäger orterrumsom
kan dessutom i krislägenMinistermötenkanförbindelserna vara

varsel. VidareBryssel med kortsammankallas oftast ibehöva --
med tredje länder,delta iutrikesministern EU:sförväntas möten t.ex.

ASEM/ASEAN, Afrika och i Asien.ikanSADC och äga rumsom
resande tillrelativt extensivtmedförthar ocksåMedlemskapet ett

inte förglömma.och kandidatländemaEU-medlemslånderolika att-

innebäraEU-ordtörandeskapetdet svenskaVad kommer att

halvåret 2001 kommerunder det förstaordförande i EUSverigeNär är
i Bryssel.respektive fackministerrådleda sinastatsrådende svenska att

kravalltså medföra högrekommer påEU-ordförandeskapet ännuatt
därmed flerocholika EU-mötenpånärvaro resor.

Sverige ordförande imånaderbara degäller INTE ärDetta utansex
till denden 2000och halvt Frånsjälva under år. l årverket ett ett

i den s.k. trojkan består EU:singår Sverigedecember 200131 som av
ordförandeskap.efterföljandenuvarande ochföregående,

till övriga medlems-inleds med rundresaordförandeskapVarje en
kommandeför depresentation landetsländer för program sexen av

besöka sina respektivestatsråd ska alltsåsvenskamånaderna. Många
ordförandeskapsperioden.eller i börjanföreEU-kollegor strax av

eftersomsärskilda krav ställasutrikesministern kommerPå att
med korttrojkan. Utrikesministern kan,ingå idenne kommer att
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och andra mötentill trojka-mötenbehövavarsel, komma somatt resa
oroshärd.akutgrundsäkerhetspolitiken någonpåochutrikes-berör av

krishärdar förtill olikatrojkanministerrådet åt attuppdrarOfta att resa
kommerDärutöverförhandla EU:s vägnar.eller påbudskapframföra

ochBrysseliEuropaparlamentetbesökabehövautrikesministern att
inför Euro-förberedandegenomföratroligtvisStrasbourg resorsamt

rådetspeiska möten.
samband medöka iocksåresandetstatsråd kommerövrigaFör att

medkonsultationersakornråden,olikauppstår påkonflikter som
ochplenarEuropaparlamentetframträdanden iochkommissionen

utskott.
sig ibefinner avgör-utvidgningen EUFörhandlingarna ettavom

därförbörordförande. ManSverigeden tid ärunderskedeande som
kandi-tillantalstatsråd måste görasvenskafrånutgå ett resoratt

datlånder.
Sverigemånader ärdeunderfaller bortutlandsresorNågra somsex

minister-informelladenämligenperioden skadenordförande. Under
Sverige.hållas imötena

internationaliseringpå ökadfinnsexempelandraVilka

aktivSverigedärorganisationer årinternationellaradlångfinnsDet en
förskulle förautomlands. Detmötenkrävervilket närvaromedlem

undertillkommitbland demalla,demräknalångt somatt menupp
Eumat/antixkafred ochParirzerxkap för partner-tid kan nämnassenare

søêapxrådet.
accele-tidenhelamötesverksamhetenhärTendensen ävenär att--

rerar.
ÖstersjöregionenprioriteringpolitiskaSverigesharDessutom av

intensiñerats högst avsevärt.länder harresandet till dessagjort att

nåttsmaximumeller harökaresandetKommer att

uppnådd idag,kan interesefrekvensen sägasmaximalaDen vara
Sverigedå2001 ärfram tillöka årfortsättabedömsresandet att

ordförande i EU.
tal,i absolutaökningresebehovetskvantifieraintegårDet menatt

regeringsplan såytterligareinförskaffarförtalarmycket ettatt manom
2000halvåretunder andrasynnerhet-iväl utnyttjatblidetkommer att
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och hela 2001. ingårDå Sverigeår i EU-trojkan och alla statsråd
kommer mycket vanligt.änatt resa mer

När behöver statsråden använda sig regeringsplan ellerav
chartrade flygplan

Det omfattande och ökande kravet utomlandspå vidnärvaro olika
tillfällen i förhållande till tillgänglig tid medför statsråden behöveratt
kunna med särskilda flygplan. Regeringsplan eller chartraderesa
flygplan användas ministernsmåste agenda kräver det:när

när inte skulle kunna genomföras0 ett engagemang annars
det innebärnär tidsvinster, hålls sådanamöten0 stora t.ex. om

tider reguljärflygets tidtabeller inte och skulleatt passar man annars
förlora värdfull arbetstid

besöknär eller bestäms med kort varselmöte0 ett ett
kommunikationernanär dåliga eller obefintliga förär viss0 resrutten

Är delegationerna dessutom och kan med i regeringsplanetstora resa
detta med i beräkningenmåste den totala kostnaden.tas av

Utrikesministerns planeras utrikesministerns kansli. iDet ärresor av
första hand tidsaspekterna och utrikesministerns engagemangskalender

valet Vid tillfälle diskuterasressätt. varje olika alternativ därstyrsom av
tidsvinster såväl kostnader in. I fall detvägs många omöjligtsom vore

klara önskvärda/obligatoriska och utlovade enbartatt engagemang om
reguljära förbindelser stod till förfogande. gällerDetta särskilt fleraom

besökas under kort tidmåste och därför kombineras iorter en resa.
Exempel dettapå Bryssel Luleåär: Rom dagar, eller Vilniuspå tre- -

Kaliningrad dagar.på två-
Ett exempel kanpå tidsvinsternär med särskildagöra storaman

flygplan till med dåliga flygförbindelser till Albanien.ärorter en resa
Med reguljårflyg åker lämpligast via ochRom den nästantarman resan

hel dag. besök förEtt dags diskussioner därmed cirkaen tar treen
dagar. Om istället använder regeringsplanet kan klaras påman resan en
dag.

I hög utsträckningså möjligt fyller regeringsplanet medsom man
den medresande delegationen kostnadenså blir lågsåatt per person

möjligt. sådanaI fall kan det bli billigare regeringsplannyttja änsom att
reguljärt färdsätt. Vid utrikesministrarnas i Bryssel ochmötent.ex.
Luxemburg ingår ofta sju i den svenska delegationen.personer
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sammanställning utrikesministernUMK:s genomfördaöver resor av
under och bifogas. Bilagan1996 1997 talar för sig själv.

jan Wik
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1996-1997besökochUtrikesministerns resor

stilmed fetmarkeratDatum resa

genomfört;1996

/ ParispalestiniernaförBiståndskonferens9/1
utrminEstlands15/ Besök1 av

ordförandeskapsresautrrninItaliens16/ Besök1 av
utrikesministrar/Luzemmed femEuropadialog19/1

utrminmöte/ Helsingfors/1 Nord22-23
/ Bryssel29/1 GAC

MR-organisationer,vidbesökNedrustningskonferens1/ 2 samt
Geneve

VästbankenGaza,Israel,besök i5-10/ Bilateralt2
utrminArmeniens14/2 Besök av

biståndsminutrmin+ñrninLesothos16/2 Besök av
PolenbesökBilateralt/19-20 2
Bosnienbesök/ Bilateralt221-22

/Bryssel26/2 GAC
/ Bangkok/ / EU-ASEM2-2 328

utrminKroatiensBesök7/3 av
EU-ministerFrankrikes/ Besök37 av

Athenbesök i8/3 Bilateralt
i Palermo/ 3 EU-möte9-10

Londonibesök11/3 Bilateralt
utrminEritreas/ Besök26 3 av

Moskvabesök iBilateralt28/3
/TurinEuroparådet IGC-möte/29-30 3 -
utrminMakedoniens10/4 Besök av

/Luxemburg22/4 GAC, IGC
utrikesministerSloveniens24/4 Besök av
utrminTanzanias29/ Besök4 av

/VisbyÖstersjöstaternas regeringskonferens/3-4 5
Stockholm;Leadership Forum,WomensInternational5-7/5

StockholmKirgizistans UM,med5/5 Möte
/ Birmingham/ VEU6-7 5

Irlandbesök8-9/5 Bilateralt på
IGC/Bryssel13/5 GAC,

/Mariehamnutrikesministermöte/ Nordiskt28-29 5
SalimSalimgensekrOAU:s/ Besök530-31 av
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NACC-möte/4/6 Berlin

/Luxemburg/ GAC,10-11 6 IGC
12/6 gensekr CutileiroBesök VEU:sav

ÅRSMÖTE;12-14/6 IDEA
12/ utrminCosta RicasBesök6 av

Chiles vice utrminBesök av
13-14/ 6 FlorensPIC,

// FlorensEuropeiska rådet, IGC21-22 6
Östersjörådets/ Kalmar;utrminmöte,1-3 7

3/7 Tysklands utrmin, KalmarBesök av
GAC// Bryssel15-16 7
SAMAK/18/8 Helsingfors

/Nord20/8 utrminmöte Rigabalt
utrminmöte// Borgå, FinlandNord20-21 8

26/8 utrminBesök Laosav
27/8 utrminCanadasBesök av
28-30/ till Finland8 Statsbesök
5/9 utrminBesök Ukrainasav

Gyrnnich/Tralee,7-8/ Irland9
10/9 StockholmSecurity Forum,Common
12/9 utrminBesök Norgesav
18/9 utrminBesök Botswanasav

2/1022/9- New Yorlg GF 51

1 -2/1 GAC/Lyxemburg0
/ tatxbexäk från UngernS1 70

5/10 DublinEuropeiska rådet,Extra toppmöte
8/ utrminGuatemalasBesök10 av
9/ premiärministerSlovakiens viceBesök10 av

/ EU-SADCC-möteWindhoek, Namibia14-15 10
/ i Sydafrika10 Bilateralt besök16-18

19-21/ Angolabesök i10 Bilateralt
GAC/ dialog CEEC/ inkl strukturerad10 Luxemburg28-29

31/10 NATO:s gensekr SolanaBesök av
/ PetrosagorskBarentsrådet,5-6 11

7/ /eabs deltar1 Straxbøug6- 1 Eumparådetx minixtemätmäte -
/ Köpenhamn11-12 11 Nordiska rådet

18-19/1 Ostende bitr deltar1 VB U minixtemäte, .U-
25/11 GACBryssel

Vitrysslands utrmin26/ inställtBesök77 av
inställt för/ SinijärvEuropaministerBesök Estlands27 11 av -

andra ggn
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28/11 ColombiasBesök uti-minav
1 -4/ .rtatrbesäk12 Chile

/ LissabonOSSE2-3 12 toppmöte
3/12 PortugalBilateralt besök i

/ / PIC, London4 -5 12
/ Bryssel12 GAC6-7

10-11/12 deltarBg/Jxel kabirzemekrNACCmäte -
/ rådet DublinEuropeiska13-14 12

genomfört1997

9/1 Estlands utrminBesök av
20/1 BrysselGAC
22/1 RomSI
23/1 LuleåBarentsmöte
27-28/ utrminFrankrikesBesök1 av
29-31/1 Arbetsbesök i St Petersburg
3/ UK:s utrminBesök2 av

/ uttminmöte OsloNordiskt4-5 2
/ Vitrysslands utrminBesök6 2 av

10/2 Partidag
12/2 Andra WeidemannEstlands EuropaministerBesök av

/ Utrikespolitisk debatt riksdagen12 2
utrikesministermöte/ ASEM, Singapore,uppföljning13-15 2

17/2 QatarEU-GCC Doha,

1 0/2 55/2012deltartill .Sydafrika Jtatxrådet8-2 xtatxbesálê
25/224-25/ strukturerad dialogGAC Bryssel inkl Cypern2 --

inställt
ESP/Bryssel5/3

MWMR-anförande/Nedrustning10-11/ Geneve3 -
FilaliMarockos PM/ utrmin73-74/3 -inrtälltbilateral besökInk av

ML// ApeldoomGymnich, TS15-16 3
16/3 OsloSAMAK, FW
21/3 Greklandutnnin Papandreou,Bilateralt besök viceav

/ Diplomatmiddag320
Älvsborg22/3 Distriktskongress S

24/3 GAC Bryssel +
// firande Romfördraget, Rom ID TSIGC-ministertnöte25 3 +

26/27/3 .ramtalBilateralt besök Italien Slarv/rån 3
/ Diplomatmiddagar3,4 4



Bilaga 85SOU 1998:81 2

6/4 IGC-konklav, Nordwijk, Nederländerna

7-8/4 EU-Riø-gnqzperz, Nederländerna Sebørz-
/8-9 planeringsdag4

9-10/ Besök Brasiliens utrmin4 av
12/4 Distriktskongress Fagersta
14/4 Partidag
15-16/ 4 Barcelona MaltaII,

/15-17 4 ink statsbesökIrland
Åland21-22/ SAMAK/4

26/4 / HaagESP
/ Turkiet//29-30 4 GAC Luxemburg PolenIGC

4-7/ Guatemala:Ink løexäk president/lm5 av
/ ministerrådsmöte, Strasbourg5-6 5 Europarådets 100:e

5/519.00 6/5090 73.00trrz 0 m ea
6/5 C-vapenkonventionskonferens, Haag

/ I rik beJä/e Pølerzx PM Cirrzøxzer/iez13 14 5 av-
/ Tyskland12 Bilateralt besök Greifswald,5

13/ U/VE Pari: irzJtä/lt irgformatiørzxkorzsey5 -
13/5 slarnkonferens WienI
14/5 Bilateralt besök Wien OSSE+
15/5 besök SlovenienBilateralt
20/5 IGC-konklav, Nederländerna

/ I rik beräk Irland.: Odxxorz20-27 5 .rtatxrrzirzav
/21-22 5 Nordiskt utrminmöte, Hurtigrutten

23-24/ 5 Extra IGCtoppmöte
28/5 Besök Litauens utrrninav
27-28/ H ágtidlzgbållandeMarJba/lblarzerz Pierre Sebori deltar5 -

//29-30 NACC, Sintra5 Portugal
/ 5-1/31 6 Bilateralt besök Liechtenstein

/ GAC2 6 Luxemburg
/ Ink besök Grekland.: PM Sirrritix3 -4 6

4/6 EU-debatt riksdagen
/5 6 Ink besök Luxemburg ordförandeskapsresa samband

/MalmöESP
/ /Malmö5-7 6 ESP

12/6 Avslutande partiledardebatt
/16-17 6 Europeiska rådet Amsterdam

18/6 EG-domstolenBesök av
/23-24 6 Pariistyrelse Skellefteå
/25-27 6 Afrika-konferens i Stockholm

/26 6 GAC Luxemburg

5 IS-IIN
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0/ /3 6-1 7 Hongkong Tbage G. Peterson-
Östersjörådet,2-3/ 7 Riga

8-9/ 7 NATO-toppmöte, Madrid inkl PFF-ländema
10/7 prel Belgien inställt-
13-16/ 6 New York
16-17/ Washington7

22-23/ Pagrotsky/ss7 GAC Lundsr-
9-12/ Besök FN:s gensekt8 av
24/8 Iyxernbnrgs PM
25-29/ chefsmöte irlledningsanf,8 Extra middag, sommarfest

Åland29-30/ 8
1/ 9 Partiaktivitet Västerås
3-4/ nord/ GL/9 Nordiskt utrminmöte, Bergen, balt KOB
5/9 Bilateralt besök Norge
7-14/ /TS / PW/9 Partikongress Sundsvall KOB DL
15/9 GAC, Bryssel
16/ 9 Riksmötets öppnande
17-78/9 Ink besök SpaniensPM Agnar
18/9 EU-lunch

Österrike23-25/ ink statsbesäk9
21-26/ York/9 GFNew 52
27-30/ Chile, Argentina9

1-3/10 OECD-konferens, Tallinn
2/ 10 Undertecknande Amsterdamfördxaget, Amsterdam
6/10 GAC, Luxemburg
7/ 10 Besök Madagaskars utrminav
8/ 10 Partiledardebatt Partidag Halland

10-11/10 Strasbourg/Europarådet: Kaostoppmöte
12-14/ 10 SyrienBilateralt besök
14-16/ 10 Bilateralt besök Cypern

oktober17 Albanienkoryêrens, Rorn Anderssonss
21-23/ Island ink statsbesäk70 inkl ntrrnin Asgrirnsson inställt-
23/10 Besök WestendorpHRav
24/10 FN-dagen, Västerås
25-26/10 Mondorf/Gymnich, Luxemburg
27/ Partidag Gävleborg10 inställd-
28/10 Besök Maltas utrminav

Colombias samband globaliseringssern-inställtntrrnin
30/10 Besök Lettlands utrminav
10/11 GAC, Bglssel Lundss
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10-11/11 Nordiska Rådet Helsingfors
12/11 Bilateralt Londonbesök

17-18/11 Egfurt/VEU Dyk/and, UrPminixtemáTe,-
MÖ-anförande19/11 Partidag Uppsala, inkl

20-21/11 Sysselsättningstoppmöte, Luxemburg
24-25/11 GAC, Bryssel inkl EES-råd
26/11 ink Elfenbenskusten
27/11 Danmarkink
1/12 Partidag, Bollnäs

2-4/12 Minkøránnx, Ottawa, J Peterxorzr
2-4/12 ink statsbesök Ryssland inkl utrrnin Primakov-
8/12 GAC, Bryssel
9/12 Bonn/ 10/ .rsArzdmxonPIC, 12
12-13/12 Europeiska rådet, Luxemburg
16-17/12 EAPR, Bryssel
18/12 ministermöte,OSSE Köpenhamn
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Bilaga 3
Afärsreseförening.från SverigesRapport

beslutsfattarflyg inomAnvändningen k näringslivetav s

sändeuppdrag den statliga utredningen beslutsfattarflygPå omav
mitten tillSveriges Affársreseförening i januari enkät 43ut en avav

föreningens medlemsföretagi. Enkätblanketten bilaga Valet avse
utgick från företagens förväntade utnyttjande dennaföretag typav av

påminnelser erhölls från företag. Av dessaflyg. Efter 27svar
inte använder beslutsfattartlyg. företag valdesmeddelade 3 de Tvåatt

omfattande intervju. Av de företag inte besvaratförut mer somen
enkäten använder sig sannolikt flertalet inte denna flyg.typav av

Omfattning

företag besvarat mycketVariationerna mellan de enkäten är storasom
gäller omfattningen utnyttjandet denna flyg.det Detnär typav av av

utsträckningfinns liten ca tio företag i mycket storgrupp somen
organisatoriska uppbyggnadbeslutsfattarflyg, ochutnyttjar vars mer

tillgång till denna flyg.eller mindre förutsätter ständig Det ärtyp av
genomgående mycket företag.stora

för landet ochhelt dominerande användningen inomDen är resor
inom Europa.

utsträckning.till andra Världsdelar förekommer i begränsadResor
företag efterNågra utnyttjasträvarrapporterar att attman

flygplanens kapacitet bättre flera befattningshavare inomattgenom
företaget följer med enskild Flygplanens kapacitetvarjepå resa.

således bättre, vilket också medför lägre kostnadutnyttjas resenär.per

1 Medlemmar i Sveriges Affarsreseförening hundratal landets företagär störstaett av
och organisationer med omfattande tjänsteresandeett
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Organisation

litet flygplan. Vanligastantal företag harEtt är attnumeregna
flyger för liten företag.företagen delägare i flygföretagär gruppsom en

företagen i delägargruppen och harföretag knyts tillDessa något av
ofta organisation. flygföretag tillåts intei företagets Dessarötter egen
bjuda enbart tillden marknaden, skallsina ståtjänster på öppna utanut
berörda disposition.företags

tillfälliga flygtjänsterUpphandling av

företag inteomfattande flygverksamhet menhar ärDe somsom en
etableradeflyg har alltiddelägare flygbolag för dennai typett av

Hera flygföretag marknaden.kontakter med ellerett
flygtjänsteri flygbolag upphandlarDe delägareföretag är extrasom

kapacitet intedet flygföretagetsdessa företag d ärnärgenom egnasV-
upphandling detillräcklig flygbolaget för extra somresurseravsvarar

vanligaintebehövs. med flygmäklare förekommerKontakter ärmen
denna företag.inom grupp

företag medan de företagFlygmäklare används mellangruppenav
resebyrå.omfattning normalt anlitarbeslutsfattarflyg i litenanlitarsom

Kombinationer detta förekommer.av
olika befattningshavareLångsiktig upphandling sköts i företagen av

Beställ-vd, inköpschef, informationschefen eller Travel Managern.
informationschefdenna flyg sköts vd,ning flygresor med typav av av

eller i styrelseordförande ev sekreterare.fallnågra respgenomav
före-Beslut flyg nivå inomdenna högstautnyttja påtyp tasattom av

tagen.
Vissa företaghuvudsakligen inom Sverige.Upphandling sker

ställstillfrågar länderna. Offertförfråganflygföretag i de nordiskaäven
enbart väl kända.till flygföretag ärsom

flygplan/flygföretagKrav

säkerheten främst.de upphandlande företagenGenomgående sätter
Okända säkerhetskoncept inte käntflygföretag eller flygföretag ärvars
tillfrågas
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piloterpris. tvipunktlighet och Krav påkriterierviktiga ärAndra
manualföretag harvanligt. Ettmed ärflygplan tvåoch motorer

flygtjånster.upphandlingställs vidkravangivande demed avsomav

Utveckling
stabil.utvecklingen ärtillfrågade företagendehälftenCirka attangerav

företagstarkt.fall Ettiökarbehovetlika mångaNästan ettattanger -
behov.minskatanger

oika tidermellanvariera starktflyg kandennaUtnyttjande typ avav
och andraföretagsköpmed fusioner,sambandföretag. Iinom samma

förekommerföretagförändringar inomorganisatoriska attstörre
berördadeinombefattningshavareandraochföretagsledningar

begränsadunderflygdennautnyttjarintensivtföretagen typ enav
normalt inominteupplevsutnyttjandesådantperiod. Ett som

företagen.

Flygplatser
Arlanda ochhand Bromma,i förstaanvänds ärflygplatserDe som

svenska ochandrade flestaövrigt utnyttjasGöteborg. ett stortISäve
flygplatser.europeiskaantal

betydelseökat i ärunder årflygplatserEn senaresomgrupp av
deli dennaländeroch andraRysslandbaltiska länderna,deflygplatser i

säkerhets-flyg ochreguljärtutvecklatdåligtBakgrunden ärEuropa.av
aspekten.

från företagensynpunkterAllmänna

viktigasnabbabehovetbetonarFöretagen transporter personeravav
företagsledningens närvaroställsde krav påochföretagetinom som

faktorviktig ärEnsammankomster.ochsammanträdenvid
denbehövertidendrarförhandling påviktigOmflexibiliteten. uten

flygetsförtidpunktenbeslutarsjälvadeltagarnaavbrytasinte omom
avgång.

uppnåssäkerhethögreockså denpekar påFlera företag omsom
iokända resenärerandraflygplanmedledningföretagets utanreser

bland andra resenärerheller vistasintebehöverkabinen. Resenärerna
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aspektökar säkerheten. En ärocksåvilketflygplatsernadepå större
böribland inteföretagsledningens närvaroockså noterasortatt en

skallflygplanetochbeslutaroch företaget närutomstående vartattav
åka.

hyrtmedbli billigaredet kanföretagenfall pekar påI några ettatt
från företagetantal resenärerdetflygplan störreär somettom

destination.skall tillsamtidigt samma
företagetsflygdenna ärför utnyttjaskälEtt atttypatt av

underiplatser Europabesökakan hinna tvådärigenomrepresentanter
Sverige.slutpunkt iochmeddag startsamma

Sammanfattning

ibeslutsfattarflyganvänder sigföretagsvenskatiotal storEtt av
idelägarehel- ellerengageradeoftaföretagomfattning. ärDessa som

flygföretagDessatillhandahåller tjänsterna.de flygföretag svararsom
intekapacitet ärflygföretagetsdetupphandlingockså för när egna

På så sättbegärsflygningar ägarna.utföra deförtillräcklig att som av
förflygföretageninomfinnskompetensden attutnyttjas som

erfordras.flygtjänsterytterligareupphandla de som
mindreibeslutsfattarflyganvänder sigföretagantal svenskaEtt av

inomochSverigeinomflygningar årenstakaföromfattning per
ellerflygmäklarföretagviaupphandlasflygtjänsterEuropa. Dessa

resebyråer.
Upphandlingenhöga.säkerhetkravenGenomgående påär

Andra kravkänd. ärsäkerhetsstandard ärflygföretagtillbegränsas vars
medaffärerockså göramånapris.punktlighet och Företagen är attom

Upphandlingen nästanflygföretag. görskändaochstabilaekonomiskt
kontaktasflygföretagUtomnordiskaSverige.genomgående inom

upphandling.vidintenormalt
ochgivetvis BrommakommerutnyttjasflygplatserBland de som

Bådeutläsas.övrigtkan itydligtplats.första Inget mönsterArlanda
Underutnyttjas.och Europai Sverigeflygplatseroch små senarestora

ökadiländer utnyttjatsbaltiskaRyssland och deihar flygplatserår
förbeslutsfattarflygföretag utnyttjaringautsträckning. Nästan resor

Världsdelar.till andra
utländskatilldotterbolagoch svenskaföretagsvenskaharenkätenI

iintedotterbolagenutländskadeframgårAvföretag attsvarat. svaren
ochtillbeslutsfattarflygi detengageradeomfattning ärnågon större

för.moderbolagenutländskadefrån Sverige svararsom
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Flera viktiga företag inom denna dotterbolag till utländskagrupp
företag i Stockholmsområdet redovisar liten eller ingen flyg-nästan
verksamhet trots det känt dessaär företag/ koncerneratt att typer av

förstår del flyget tillpå exempel Bromma.storen av
Några företag uppgifter företagets utnyttjandeattuppger om av

denna flyg känslig deär så frånavstått besvara hela ellertyp attav att
delar enkäten trots det i enkäten uppgifterattav attangavs om
enskilda företags flygverksamhet inte skulle överlämnas till
utredningen. harDetta sannolikt också påverkat de företag som
besvarat enkäten de underskattar omfattningen dennaattgenom av
flygverksamhet inom företaget eller den besvarat enkäten baraatt som

med de uppgifter denne omedelbart känner till.tar som
Beslutsfattarflyget präglas i hög grad sekretess och säkerhet. Baraav

berördanärmast känner till avgångstider och resmål. Besättning och
bekantaresenärer är med varandra. Flygplanen diskret ochges anonym

lackering. Företagsnamn förekommer i dag aldrig flygplanen.nästan
Tillfällen då beslutsfattarflyg kommer till användning vidärstor

förhandlingar företagsköpstörre och fusioner. Sådana tillfällen ärom
förutsesvåra och uppgifter hur beslutsfattarflyget kanatt använtsom

inte fångas i denna enkäter beroende den omfattandepåtypupp av
sekretess följa dennamåste förhandlingar. Detsamma kan itypsom av
viss utsträckning gälla vid förhandlingaräven order medstörreom
krav på närvaro de högsta cheferna.av

Carl-joban fagleniux
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Affärsreseförening 1998Sveriges jan

beslutsfattarflygutnyttjadeEnkät avom

aviation executive flightsbusiness -
Fråga Omfattning1

år eller inhyrda flygplanmånga medUngefär hur görsresor per egna

inom Europainom Sverige
......... .. ......... ..

till Asien/Afrikatill ord/SydamerikaN
.. ........ ...........

Fråga Organisation2

tillgång flygplantillHar företaget egna ................................. ..

Är i bolag har till syfteföretaget ägare/delägare attsom
företagettillhandahålla flygtjänster för det egna .................................... ..

Fråga tillfälliga flygtjänsterUpphandling3 av

kontakt med flygföretagsker ettgenom ....... ..

flygföretagkontakt med flerasker efter
....... ..

resebyråvia
....... ..

via flygmäklarföretag
....... ..

flygmäklare brukar anlitasexempelange på som

Travelföretagets Managerav ....... ..

företagetinomav annan person
fleraange position ev- ........................................................................... ..

flera inom företaget/koncemenenheterav ........ ..
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upphandlinggörs utomlandsäven
........ ..för inrikesflygningar eller för flygningar eller terminerar istartarsom

Sverige

utländska företag anlitasange som ......................................... ..

Fråga 4 påKrav flygplan/företag

flygföretagHar företaget särskilda kriterier för bedömning av

pris- ........................................................................................................... ..

säkerhet- .................................................................................................... ..

punktlighet- ................................................................................................ ..

ekonomisk stabilitet- .................................................................................. ..

flygplanstyper, ålder- .................................................................................. ..

bemanning flygplanenav- .......................................................................... ..

utrustning flygplanenav- ........................................................................... ..

I Finns det manual, instruktion för handlin föreninmotsv uPP g som 8en
fåkan kopia av

Rangordna de viktigaste kriterierna isamband med upphandling av
tillfälliga jlyguppdrag

......................................................................................................................u
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Fråga Utveckling5

Verksamheten
stabilminskar ärökar ....... ......... ......... ..

konjunkturberoendeverksamheten är ............................... ..

inskaffa flygplanVi egetattavser ............................... ..
flygplan/öka antalet egna

FlygplatserFråga 6

företagförflygplatsernaviktigasteVilka de ertär

............ ...................... ................. ................ ......-..-......................-.-..................

............ ....................-.-......... ...... .......-................-.-.... .......-.---...o. . .............. . ......

flygverksamhetpå eller regeringensdensynpunkterAllmänna egna
flygmed reguljärtskerutöver den som

..u....-........---...........-.-....................................-.-...........----..........-......................

. .......... ............. .. .............. .................. .. .....................-....... ...............................

..........u........-............ .............. ................. .. ..-. -......... ............. ..--......................

......u. ................................ .. .....-.................--......... ........-....... .....-.-.............. .....

...n... ......................................................................--.-......................-...............

Affärsrese-konfidentiellt inom Sverigesbehandlas striktAlla uppgifter
hänföras tillkanuppgiftereller andraoriginaluppgifterförening. Inga som

tillellerutredaretill regeringenslämnaskommerenskilda företag utatt
någon part.annan

telefonifylldföretag av
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före den 15Sveriges Affärsreseñrening helstUppgifterna sänds till
februari 1998
kontakzrman Carl-Johan Jargenius

AffágrgggfgrgniggSvgtigøçg
TravelMember International Businex: Axxøciatiøn

tel faxBox 16050 CPOSC
sbta@chamber.se73 80 08-24 97 3021 STOCKHOLM 08-21103
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Bilaga 4
den septemberRegeringsbeslut 12 1996.

flygplanen Tp 100 och Tp 102Användning av

skall användas för:Vilka flygplanenResor som
Transportflygplanen 100 och 102 skall användas förTp Tp1 stats-

civila och militära ledningens behovchefens och den högsta av
snabba och säkra transporter.

fåri punkt inte använder sig flygplandeNär 1 ettsom avses av
myndigheters behov.det användas för andra statliga

kanmed flygplan enligt punkt eller1 2Den ettsom reser
andra får följa medbestämma eller någranågonatt personer

flygningen.

Samordning beställningarav

driften flygplanenför den operativa4 Försvarsmakten svarar av
samordnar beställningar flygningar.och av

Baseringsort

5 baserade flygplats.Flygplanen skall Brommavara

Säkerhetsskydd

baserings-skall för det säkerhetsskydd6 Försvarsmakten påsvara
användningen flygplanenhar med Närgöra.attorten som av

behöver skall Säkerhetspolisenskyddet tillfälligt förstärkas, svara
för detta.

för säkerhetsskyddet andra plat-Säkerhetspolisen skall påsvara
ser.

Säkerhetspolisen skall samverka i säkerhets-Försvarsmakten och
frågor.



100 Bilaga 4 1998:81SOU

Passargerarlista

9 beställt flygningDen för passargerarlista iattsom en svarar en
exemplar lämnas till Försvarsmaktentvå närsenast passargerarna
ombord.går

Beställarens betalningsskyldighet Försvarsmaktengentemot

10 Beställaren skall Försvarsmakten för flygtransportkost-ersätta
nader, för kostnader beställningar förnär återtas, avgifter enligt

förpunkt 15 och försäkringspremier enligt punkt 16.

Beställares skyldighet betaltatt ta av passagerare

Statsrådsberedningen,Om departement11 eller någonett annan
myndighet under regeringen beställare, skall myndighetenär ta
betalt inte statlig tjänsteresa. dettaärpassagerare vars resaav en
gäller dock inte beställaren skall bekosta enligtnär 6 §resan
lagen 1991:359 arvoden till statsråden eller detnärom m.m.
finns andra särskilda skäl inte betalt.att ta
Betalningen skall12 vad reguljär fullprisbiljett förmotsvara en en
liknande skulle ha kostat. Om det uppenbartär attresa

skulle ha skaffat billigare flygbiljet, skall ipassageraren annars en
stället priset för sådan biljett läggas till grund för beräkningen.en
Vid enkel skall hälften priset för och retur-biljettturresa av en

Om tjänsteresa kombineras med någottas ut. annaten arrange-
skall myndigheten fördelning och betalt eftergöra tamang, en

vad skäligt.ärsom

Försäkringsskydd för och deras tillrättpassagerare
skadeersättning

13 Enligt förordningen 1993:674 försäkringsskydd vidom m.m.
statliga tjänsteresor Statsrådsberedningen, departementen ochär
andra myndigheter under regeringen skyldiga till derasatt attse
anställda och uppdragstagare försäkrade eller harär ett motsvar-
ande skydd vid tjänsteresor.

14 Enligt de regler finns i kap.9 luftfartslagen 1957:297 skallsorn
betala ersättning för skador drabbar sådan med-staten som en

följare enligt punkt 3 inte statlig tjänsteresa ochärvars resa en
beställaren skall betalt för enligt punkt 11.tavars resa
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skadeståndsansvar och skötaskall bäraKammarkollegiet15 statens
årlig avgiftenligt punkt Försvars-skaderegleringe 14 mot somen

deskall kollegietkollegiet.skall betala till Detta göramakten
kommermyndigheternade bådavillkor överensnärmare som

om.
självmöjligt teckna ellerskallKammarkollegiet så16 snart som

medföljare enligt punkt 3försäkring för detillhandahålla varsen
intebeställarenochstatlig tjänsteresainte är vars resaenresa

skall dessaFörsäkringenför enligt punktskall betalt 11.ta ge
vadskadeersättningtillrätt motsvarar somsomenpassagerare

varithadekap. luftfartslagenreglerna i 9ha gälltskulle om
försäkringspremierna.betalaFörsvarsmakten skalltillämpliga.

På regeringens vägnar

PersonGöran

Bengt/MeNilsson
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från RegeringskanslietsSammanställning
förvaltningsavdelning

bifogadeveriñkationsmaterialet harfrånunderlagMed samman-
i fyraskullöversiktenshar förResmålenställning gjorts. grupperats

övrigaBaltiskainklusive deNordeninrikes, staterna,grupper:
utom-europeiskad.v.s.och övrigt,Europa resor.

beställningsflygalltinkluderatsharstatsflygbegreppetI som
innebärFlygvapnet. Detutförts transportenoavsettatt omav

finns Brommapåsärskildadenbeställts transportgruppen somav
beställtsharellerkapacitetsbristvidkomplettering om resansom en

redovisatshartransporttjänstFlygvapnets transporten somav
statsflyg.

sammanställningenikostnadernade totalaoch ärAntalet resor
sammanhängerde faktiska.värden Dettamed högreredovisade än

depar-resande frånsamordnatshar såmed när annatattatt resor
beställandedetfakturerarflygplan,beställtmedföljer etttement

Sammakostnaderna.andelandra för dessdetdepartementet av
andrajournalister ellerdåf.ö.tillämpasförfaringssätt även utom-

detreduceringflygplanen. Någonmedföljerstående ursprung-av
sammanställning. Endennaihar inte gjortsfakturabeloppetliga

redovisas meddärigenomtotalbeloppetberäkning visarförsiktig att
för högt.10 15 °/ovärde ärett som ca -

i deantaletöverskattning äranledning tillEn attresoravannan
ochuppdrag mellanförhemflygplanfall då återvänt ut-annatett

enkel-redovisatsoch tvåfaktureratsreturflygning har somresan
sådanadrygt 100redovisadeAv 300 är1 resorresorresor. ca

med tidigarehörhemuansporter utresor.sammansom
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Statsflyg charterSammanställning och

312 resorRegeringskansliet 1

kostnaderresor/destination transportörantal
statsflyg charter totaltövrigtNord/in- öv

Balt Eur.rikes
kostnad antal kostnadantal

118105 118105101984 10 - ---
20 440 730 440 7302 11985 17 - -

852 85213 145 1451986 -
103 205 5033 74 400 13121987

114170 295081180 911 451988 1

610 978 542579 932 13 3986 1 231989 19 10
009 853925 704 17 2 084 149 623 7 65 342 101990

24 2 289 598 9 876115120 7 586 51728 31 41991 79
1407110 9 391814131 7 984 704 1338 321992 76 -

071 8 841 024192 8 296 953 13 54448 42 31993 112

766 206 054430 288 15 775 523 3 137 4103 231994
8 403167 130 236 341 47163 6 136 7 160 281995

2 472 709 9 534 3767 061 667 287 1441996 43 41
2 221 795 7 667 672136 5 445 877 1823 75 21997 54

192220 380109 67 114092 52 734 083 14Sza 381 33 1644 254

459 resorStatsrådsberedningen/Justitiedepartementet

225 22531984 3 - --
980 980331985 -

1986 -----
3.213 61338 400 121987 3 -

12 670 40 93028 260 121988 3 -

200 295 649265 449 2 303 121989 6 5 -
071 961815121 3 256 840 13 231990 22 1 -

2 801 7402 721 740 80 00042 11991 23 13 7 -
403 600930 7 971 670 437 3 43113 141992 17 -
143 797945 833 4 197 964 41 73 31993 40 15

767 6072 422 615 3 344 992 23 541994 28 15
512 614841 671 7 670 943 529 5 79 41995 37 15

085 677 3 989 85139 2 904174 6 117 51996 8 15
932 795 757 014 68922 48 2 218 7 1 422 10 11997

48 533131 29167 2568:a 23 634125 5102 127 15 411215
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171 resorUtrikesdepartementet

kostnadertransportörantal resor/destination
totaltstatstlyg charterNord övrigtin- öv

Balt Eur.rikes
antal kostnadantal kostnad

1984 - - --
1985 - - --
1986 - --
1987 --

67 300 217 6512 150 351 131988 -

064250 064 4713 221 000 72 3 11989 4
519 4 0231002 337 581 68516 7 23 11990 7 4

4730 0472731826 16 99822118 33 112 41991 15
383 540 646 65613 263 116 5 18 9 11992 1 -

326 8142 49 990 12 20 1 276 8246 101993 4

119960 119960221994 -- -- -
654 817338 4097 316 408 43 6 11995 1
481 0413 453 908 118 17 1 027 13311996 1-

37 0000002 2 371997 ---

708 150361 239 51 5 346 911 148:a 87 16 120 932 36

41 resorFörsvarsdepartementet

21018 2101811984 1 -- - -
987 179 9874 1793 11985 -- -

1986 --- -- - -
23 08523 08511987 1 - -- -

1988 -- -- - --

456 4 4561 41989 1 - - - -
35 50035 50011990 1 --- -
65 96732 80533 162 141991 5 -- -

1992 --- -- - -
8 4008 40011993 1 -- --

23 00023 00031994 3 - -
0005 41 0001995 2 3 -

218515218 5156 3 21996 --
193 07614163178 913 11997 2 1 5 -

514 814 0048:a 32 538 490 9 27526 87
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Socialdepartementet 129 resor

antal resor/destination transportör kostnader
in- Nord öv övrigt statstlyg charter totalt

rikes Balt Eur.
antal kostnad antal kostnad

1984 - - -1985 - -
1986 - - - -
1987 - - -1988 1 1 2 300 2 300- - -

1989 - - - -
1990 - - - -1991 7 1 8 357 614 357 614- -
1992 26 7 3 36 1 522 626 5221 626-
1993 24 7 4 33 2091 365 2 127 730 1 337 095

1994 35 2 3 38 954 078 2 65 944 020 0221-
1995 - - - - - -1996 5 5 213 425 213 425- - - -
1997 1 2 1 2 232 500 2 39 450 271 950

8:a 94 16 18 1 123 4491908 6 233 124 7254 032

Kommunikationsdepartementet 26 resor

1984 - - - - -1985 1 1 16 000 16 000- -
1986 - - - - -1987 - - - - -1988 - - -

1989 1 1 4 500 4 500-
1990 - - - - - -1991 - - -1992 - - - - -1993 4 2 6 106 250 106 250-

1994 5 3 1 5 22 318 4 151 960 174 278-
1995 1 3 3 52 280 1 26 127 78 407-
1996 - - - - - - -1997 2 3 4 195165 1 16 300 211465-

8:a 12 7 7 0 18 376013 8 214 887 590 900
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68 resorFinansdepartementet

kostnadertransportörantal resor/destination
charter totaltstatsflygNord övrigtin- öv

Bali Eur.rikes
antal kostnadantal kostnad

1984 --- -- --
82535 825 35221985 - -- -

1986 --- -- --
1987 -- -- -- -
1988 ---- - --

109 3902 109 39021989 - ---
1990 ---- - --

244 300244 300511991 4 ---
0002 0001992 2 -- --
05065 550 77500 11 11993 1 --

1994 - -- - -- --
29 044 823 052794 008 11995 1 - -

100 384 720834 620 8 550 116 1561996 1 -
107591991916 20 107531997 1 --

789 909 3 821 25654 3031347 14Sza 4512

resor38Utbildningsdepartementet

1984 - -- -- -
1985 - -- -- -
1986 -- -- -- -

53 60036 000 3 17 600111987 2 1 -
1988 ---- - --

1989 -- - -- --
1990 -- - -- --
1991 -- -- -- -
1992 -- -- - --

53 1503 53 15021993 1 -- -

53 29253 29251994 5 -- -
39 2922 39 2921995 1 1 -- -

303 792270 952 32 8409 12 41996 4 -
296 104279 204 16 90013 11997 10 4 --

340 799 23033 731090 5 678:a 923 6
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Jordbruksdepartementet 69 resor

antal resor/destination kostnadertransportör
in- Nord övrigtöv statstlyg charter totalt

rikes Balt Eur.
antal kostnad antal kostnad

1984
1985 - - -
1986 2 2 18150 18150-
1987 1 1501 7 7 150-
1988 - - -

1989 1 2 2501 2 250- - - -
1990 1 1 12 6801 1 2 112 340 125 020-
1991 2 1 1 2 92 750 2 74 300 167 050-
1992 1 1 40 250 40 250- - -
1993 7 5 9 184 931 3 96 800 281 731

1994 7 3 9 253 508 33 6301 287 138-
1995 4 5 6 216100 3 71613 287 713- -
1996 6 6 4 10 247 551 6 196 334 443 885-
1997 2 7 9 2991 088 1 39 897 338 985

8:a 31 17 21 48 1349108 21 650 322214 1 999

Arbetsmarknadsdepartementet 83 resor

1984
1985 - - -
1986 1 131571 13157
1987 1 8 3001 8 300-
1988 - - - -

1989 6 6 40 633 40 633- - -
1990 13 1 1 15 688 067 688 067- -
1991 225 3 26 4051251 4 104 272 1 509 397
1992 - - - - -
1993 1 1 6 037 6 037

1994 1 1 40 000 40 000- - -
1995 8 3 10 416 754 1 27 455 209444- -
1996 2 3 5 10 675 205 675 205- -
1997 2 41 7 363 758 363 758

8:a 59 8 16 75 3629542 8 159 221 3 788 763
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113Kulturdepartementet resor

resor/destinationantal transportör kostnader
in- Nord/ övrigtöv statsflyg charter totalt

Balt Eur.rikes
antal kostnad antal kostnad

1984 -- - - - - -
1985 - - - - - - -
1986 1 5 875 8751 5- - - -
1987 - - - - - - -
1988 1 9 900 91 900- - - -

1989 - - - - - - -
1990 - - - - - - -
1991 - - - - - - -
1992 28 8 5 644 9321 1 644 932-
1993 27 5 445 2421 1 445 242-

1994 2 3 653 477 2 47 975 701 452
1995 2 31 123 625 123 625- -
1996 421 1 167 42 167- - -
1997 2 0001 1 000- -

S:a 24 15 109 3970443 63 750 03474 4 4 193

77Näringsdepartementet resor

1984 4 4 45 142 45 142- - -
1985 6 1 7 121158 121158- -
1986 7 89 170 89 1707- -
1987 4 4 755 755- -
1988 1 1 24 300 24 300- -

1989 - - - - - - -
1990 - - - - - - -
1991 - - - - - --
1992 1 10 850 9001 1 1 62 750- -
1993 1001 1 4 4 100- - - -

1994 1 305 3051- -
1995 21 1 4 39 817 39817- -
1996 3 42014 1 067 4 153850 573 917
1997 6 343 6234 17 4 277 373 620 996-

S:a 50 11 15 1 44 818457 33 845 953 1 664 410
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resor15Inrikesdepartementet

kostnadertransportörresor/destinationantal
charter totaltstatsflygövrigtin- Nord öv

Balt Eur.rikes
kostnadkostnad antalantal
20 720 20 72021984 2 -- --

78035 780 35331985 -- --
19 500 19 50021986 2 -- --

1987 -- --- -- -
1988 -- -- -- -

1989 - ---- - --
29 450 29 45011990 1 - -- -

1991 --- -- --
1992 -- -- -- -

0001313 00011993 1 -- --

8 000000811994 1 -- -
25 87525 87511995 1 --

200142 14 2001996 2 --
95521 955 4423 000 111997 1 1

211 4809 127 4056 840758:a 0 014 1

23 resorMiljödepartementet

1984 -
1985 -
1988 -- ---
1987 -- -- -
1988 - -- --

50 80050 60011989 1 -- --
36 75535 755211990 1 ---

1991 ---- -- -
1992 --- -- --

3835838358331993 -- --

1994 -
72 750 333 050300260 41995 4

193 658193 6581996 -n-
137 725137 7251997 --

790 14673 585717396 40 198:a 7 115
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resmålförekommandeoftaSammanställning av

charterflygochmed statsflygresmålenförekommandeoftastDe
nedan.redovisas

EuropaSverige
13Berlin7Arvidsjaur
64Bryssel82Göteborg
14Dubblin30Halmstad

9Budapest28Jönköping
12Geneve17Kalmar

Köln/ 16Bonn19Karlstad
7London1 1Kramfors

54Luxemburg12Linköping
17Moskva21Luleå
20Paris87Malmö
17Strasbourg23Ronneby

6ex-jugoslavien 128Sundsvall
22Trollhättan
24Umeå
42Visby
12Växjö

Östersund 21

ÖvrigtNorden/ Baltikum
7USA34Helsingfors
3Israel42Köpenhamn
3Egypten16Mariehamn

Tunisien 227Oslo
2Kina8Reykjavik

3 1Riga
21Tallinn
14Villnius





Statens offentliga utredningar 1998

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Låkemedelsinfonnationföralla.41
HurskallSverigemåbättreDemokratinsräckvidd.Dokumentationfrånett första nationellafolkhälsomål.43stegetmotseminarium.Demokratiutredningensskriñserie. -55
KontrolleradochifrågasattEngodaffär i Motala.Joumalistemasavslöjandenoch

intervjuermed medfunktionshinder.48personerläsarnasetik.Demokratiutredningensskriftserie. -63
De39 Låkemedelsutredningarunderstegen.Användningen vissastatsflygplan, 81av m.m. 900-talet1 och underlagsmaterialtillannat
LäkemedelJustitiedepartementet i vårdochhandel,SOU1998:28.50
Socialavgiñslagen.67BROTISOFFER

Vad hargjorts Vadbörgöras 40 KommunikationsdepartementetEnsamladvapenlagstiñning.44
IT ochregionalutveckling.Ombuggningochandrahemligatvångsmedel.46
120exempelfrånSverigeslän.19Bulvaneroch 47annat. IT-kommisionenshearing infrastrukturenomStyrningen polisen.74av fördigitalamedier.Andrakammarsalen,Bostadsrättsregister.80
Riksdagen1997-10-24.20
ProblemUtrikesdepartementet medinbäddade införZOOO-skiftet.system
Hearinganordnad kommissionenIT iav1976årslag immunitetochprivilegieri vissafallom samverkanmedIndustriförbundetochStatskontoret29översyn.en- 1997-11-14.21
Identifieringochidentiteti digitalamiljöer.Försvarsdepartementet Referatfrån hearingden12november1997.enSäkrarekemikalieantering.13 -
IT-kommissionens 4/98.36rapportUtlandsstyrkan.30
Konsekvenser taxfreeförsäljningenavvecklasattavFörsvarsmaktsgemensamutbildningför
inom 49EU.framtidakrav.42 - .HuroffensivIT-anvåndningkanskapatillväxtSotningi framtiden.45
för mindreföretag.Ett rådslaganordnatavRäddningstjänsteni Sverige
IT-kommissionen uppdrag Kommunikations-avRäddaochSkydda.59- departementet,Nårings-ochhandelsdepartementet

Socialdepartementet ochIndustriförbundet.Rotundan,Rosenbad1997-11-l
54Tänderhelalivet
IT ochnationalstaten. framtidsscenarier.Fyraersättningssystemförnytt vuxentandvård.2- IT-kommissionens 6/98.58rapportAlkoholreklam.Marknadsföring alkoholdryckerochav Nya tider, förutsättningar...nyaSystembolagetsprodukturval.8 IT-kommissionens 8/98.65rapportåsikterblirNär handling.Enkunskapsöversiktom Skolan, ochdetIT livslångalärandet.bemötande funktionshinder.med 16avpersoner Hearinganordnad Utbildningsdepartementetochavstäder.Tre Enstorstadspolitikför helalandet. IT-kommissionen,Rosenbad1997-12-04,bilagor.254+ st IT-kommmissionens 7/98. 70K.rapportFrånhembränttill Mariakliniken.
IT ochregionalutveckling.fakta ungdomarochsvartsprit.26om- erfarenheterfrån hearingarunder 1998.tre marsLäkemedeli vårdochhandel.Om säker,flexibelen IT-kommmissionens 9/98.80rapportochsamordnadlåkemedelsförsörjning.28

Detgäller livet. Stödochvårdtill bamoch
ungdomarmedpsykiskaproblem. Bilaga.3 l+
Rättssäkerhet,vårdbehovochsamhällsskyddvid
psykiatrisktvångsvård.32
Företagaremedrestarbetsfönnåga.34

framtidaDen arbetsskadeförsäkringen.37
fårVad vi för pengarna Resultatstymingav-

statsbidragtill vissaorganisationerinomdetsociala
området.38
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information.tillgängligochBättre7försäkringar. mer
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Inrikesdepartementet22försäkringsersättningar.forgarantisystemEtt
bankaktiebolagoch forskning.för ekonomiochledningsregler Historia,Nya

3327 idrott.försäkringsbolag. Femrapporterom
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71arbete.56 kontrollinstrument.tillfälligtoch
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idrotts-stödtillFörlivet. StatensochmotionIdrott10for konstCampus
76organisationer.friluñslivetsrörelsenochtillsynmedstatligutbildningarFristående

1 lområden.olikainom
Miljödepartementetlivslångtlärande.ochVuxenutbildning

hållbartekologisktåretmedunderförsta Indikatorerforinför och nyckeltalSituationen Gröna ett-
1kunskapslyftet.5 samhälle.15

35Distansutbildningskommittén. miljöbalken. Bilagor.tillFörordningarDUKOM +
39distansutbildningsprojektmed gränsälvssamarbetet.ñnsk-svenskaUtvärdering Detav

Hallandsåsen.60KringIT-stöd.57
skolan.66eleveri ochkänslor.Omfunktionshindrade medkunskaperKampanjFUNKIS- 621997.personalinom kämavfallsomrösmingeni MalåkommunLämplighetsprövningav

6869skolbamomsorg. kämavfallsområdet1998.skolaoch Kunskapslägetpåförskoleverksamhet,

ksdepaJord bru rtementet
EU-perspektiv.Fiskeriadministrationeni ett

Översyn 24ñskeriadministrationenm.m.av
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