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Till statsrådet och chefen för

Försvarsdepartementet

Regeringen beslutade den 3 april direktiv1997 1997:52 tillkallaatt en
särskild utredare med uppdrag formerna föratt över det stödse som ges

myndigheter under Försvarsdepartementetav till utvecklandet av
totalförsvarskoncept Östeuropa.i Central- och
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Kustbevakningen, generaldirektör Björn Körlof vid Styrelsen för
psykologiskt försvar, handläggaren Maria Lagus vid Sida,
utredningschef Bo ÖverstyrelsenRichard Lundgren vid för civil
beredskap, avdelningschef Roland Nilsson vid Statens räddningsverk,
överste l.gr Bo Reinholdsson vid Försvarshögskolanav samt överste
Mats Westin vid Försvarets materielverk.

Som i utredningenexperter förordnades den ll augusti 1998
Sven-Åkegenerallöjtnanterna Jansson och Lars G. Persson.
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Tommy Larsson.
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Sammanfattning

Regeringen har uppdragit mig dels utreda formerna för detatt
Östeuropa,svenska totalförsvarsstödet till Central- och dels efter

önskemål fungera rådgivare på regeringsnivån i aktuellasom
länder. baltiskaDe och Polen har prioriterats,staterna med
tyngdpunkt inledningsvis i Lettland.

dennaI sammanfattning redovisar jag, efter några principiella
utgångspunkter, mina väsentligaste förslag. Därefter följer de
viktigaste övervägandena bakom förslagen. Slutligen återges några
huvudiakttagelser från den relativt omfattande genomgången deav
svenska totalförsvarsmyndighetemas verksamheter gentemot

Östeuropa.Central- och Redovisningen här i sammanfattningen
kommer därmed i omvänd ordning i förhållande till huvudtexten.

Utgångspunkter

Utifrån omfattande kontakter med departement, myndigheter och
organisationer engagerade i totalförsvarsstödet till Central- och
Östeuropa har jag kommit till slutsatsen insatserna lednings-att
och samordningsmässigt fortfarande söker sina former. De
grundas fortfarande i huvudsak på beslut från fall till fall och är
ganska sällan resultatet långsiktiga överväganden ochav
övergripande perspektiv. Planeringen i realiteten frikopplad frånär

försvarsplaneringvår och -budgetering i övrigt. Denna ad-hoc-
ordning flera skäl deti ofrånkomlig undernärmaste devar av
första åren efter avvecklingen Sovjetunionen. Nu åtta årav senare,

försvarsberedningennär betonar internationella insatser som en
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totalförsvarsstödet tillför totalförsvaret, framhållerhuvuduppgift
ökadeställeregenintresse ochde baltiska svensktstaterna ettsom

behovetkrav långsiktighet och uthållighet i insatserna,på är att
entydigt.uppfattningenligt minmodernisera beslutsprocessen

perspektiv.dettaförslagen det följande skall ikonkreta iDe ses

Förslag

de baltiskaRådgivningen på hög nivå gentemot
och Polenstaterna

regeringsnivån de aktuellatill främst iDen rådgivning staterna
denfortsätta. Huvudmotivetutredningen bedrivit bör är attsom

med syfte få stödefterfrågas samarbetsländerna, inte minst attav
effektivare samlad försvarsplanering. Somtill enen

kloksvenska möjligheterna tillsekundäreffekt stärks de
allmänhet.totalförsvarsstödet iprioritering det svenskaav

konsultverksamhet detRådgivningen gentemotär att se som en
lojalitets- ochsamarbetslandet, utifrån dettasaktuella

rimligtvisdärför substansmening intesekretesskrav. kan iDen
regeringshanteringen.till del den svenskagöras en av

självständig ställning.Rådgivningsfunktionen bör ha tydligten
höga kvalitetskrav den personaldet bör ställas påJag attanser

samladrådgivningsfunktionen, med översiktligingår i ensom
detsamarbetsländers försvar ochkompetens aktuella omom

isvenska totalförsvaret och dess ramvillkor. lämnarJag
synpunkter dimensioneringenhuvudtexten på av

rådgivningsfunktionen.
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Planerings-och beslutsprocessen för

totalförsvarsstödet

Regeringens ambitionsnivå för överblick totalförsvarsstödet börav
höjas. Det svenska totalförsvarsstödet bör utgå från samlatett
perspektiv på de aktuella samarbetsländemas säkerhetssituation,
totalförsvarsplanering och totalförsvarsproblem och från breden
kunskap det svenska totalförsvaret.om

Den konkreta planeringen svenskt börstöd görasav mer
systematisk och långsiktig. De svenska insatserna bör i väsentligt
ökad utsträckning baseras på långsiktiga planer. Planeringen av
totalförsvarsstödet bör så långt möjligt till del dengörassom en av
normala årliga planeringsprocessen, innefattande bl.a.
budgetunderlag från aktuell myndighet, budgetdialog med
regeringskansliet, budgetproposition och regleringsbrev.
Erfarenheten talar för det bör finnas visstatt ett
planeringsutrymme på svensk sida också för insatser med kort
varsel.

En naturlig följd ovanstående Försvarsdepartementet,är attav
primärt ansvarigt inom regeringskansliet för beredningensom av

totalförsvarspropositioner och för planeringsprocessen gentemot
totalförsvarets myndigheter, också får det huvudsakliga ansvaret
för Östeuropa.totalförsvarsstödet till Central- och
Utrikesdepartementet bör fortsättningsvis haäven viktig roll ien
beslutsprocessen.

De svenska totalförsvarsmyndighetema bör åläggas generellen
samrådsskyldighet andra svenska myndigheter kangentemot som

berörda visst totalförsvarsstöd till Central- ochettvara av
Östeuropa. Också fördjupad nordisk samverkan angelägen.ären

kontaktforumEtt mellan regeringskansliet och
myndigheterna

kontaktforumEtt för regelbundna diskussioner huvudlinjema iom
det svenska totalförsvarsstödet till i Central- och Osteuropastater
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arbetsuppgifter förtillförslagredovisar ettJagbör upprättas.
kontaktforum.sådant

föringåkontaktforumet bör representanterI permanent
frågaför de ichefernautrikesdepartementen,ochförsvars- om

Östeuropa viktigasteochCentral-tillstödet
Statssekreteraren iSida.förtotalförsvarsmyndighetema, samt

ordförande.börFörsvarsdepartementet vara
kontaktforumet.sekretariat ibör bildaRådgivningsfunktionen

överväganden
följ andeförslagen liggerkonkretasammanfattade,deBakom ovan

principiella slutsatser.överväganden ochiakttagelser,
Förändradframhåller i sinFörsvarsberedningen rapport

"Stärkandetbl.a.:1999:02försvar Dsomdanatomvärld av-
Östersjöregionen fortsattbörsäkerheten i utgöra ettochsamarbetet

börinsatsersäkerhetspolitik. Vårai vårcentralt element vara
Försvarsberedningenuthållighet."präglasochlångsiktiga av

uppbyggnadbaltiska ländernastill destödetföreslår att av
ochutvecklassäkerhetsfunktionerandraochtotalforsvar

Tyskland.ochmed Polensamarbeteliksom vårtfördjupas,
stöder förslagen.ochbedömningardessadelarJag

utgångspunkterrespektivefrånUppbyggnaden statsettav
aktuellainslag i deviktigttotalförsvar staternasrimligt är ett

har dennadelbaltiskasäkerhetspolitik. deFörsamlade staternas
avsevärdafrigörelsen 1991efteruppbyggnad med möttstart

inledningsvismedfördeefter f.d. Sovjetunionensvårigheter. Arvet
delvisfrågaisåväl materiell meningkostnader istora omsom

befolkningamahostill försvarennegativa attityderkvardröjande
Även för denofficerare.äldrehosauktoritärtformoch i synsättav

allabegränsningar ifinnsförsvarsutvecklingenfortsatta sagtsnart
utbildningsmässigt,organisatoriskt,ledningsmässigt,avseenden:

och samlatplaneringgäller samladvadgivetvismateriellt, samt
stärkandeochutvecklandeEttekonomiskt utrymme. av
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totalförsvaren i de baltiska ligger inte bara i dessasstaterna egna,
också i hög grad omvärldensi intresse.utan

råderDet bred dei västliga demolcratiema viktenen samsyn om
totalförsvaret står under demokratisk ledning. Dettaatt synsättav

bör prägla det svenska stödet. Principen torde allmäntvara
accepterad på baltisk och polsk sida; åtskilligt återstår emellertid
vad gäller praktiskt genomförande. Det svenska stödet i
sammanhanget bör riktas bl.a. till parlamentens törsvarsutskott
motsv., till försvarsministeriema och till officerare i olika stadier

karriär.av
baltiskaDe har under de åren börjat fokuserastaterna senaste

och prioritera utvecklingen de nationella existensförsvaren,av
med viktiga nordiska förebilder. Territoriella försvarskoncept med
markstridskrafter fokusi lämpar försig väl de baltiska staterna.
Finländska och nordsvenska koncept ligger till hands. Detnära är
angeläget den nordiska kretsen kan exempel på enklaatt ge
lösningar med små eller måttliga resurskrav, där de mest
grundläggande försvarsbehoven fokuseras, särskilt bakgrundmot

de aktuella samarbetsländemas begränsade försvarsbudgetar.av
f.ö.Jag vi bör stödja utveckling där förmågan tillattanser en

internationella Ökandeiinsatser utsträckning utgår från de
nationella existensförsvaren.

Jag övertygad organiserandetär totalförsvarattom av ung.
efter nordiska förebilder leder till väsentliga effektivitetsvinster. I
synnerhet Lettland och Litauen, också Estland och Polen, harmen
markerat tydligt intresse för utveckla sådana totalförsvarett att av
nordisk typ.

aktuellaDe har i ökande grad blivit medvetnastatema attom en
systematisk, långsiktig planering nödvändig. Dennaärmer

utveckling bör välkomnas och stödjas det fortsattai samarbetet.
finnsDet anledning för Sverige samordna utvecklingsstödetatt

till olika beslutsnivåer. aldrigEn så kraftfull stödinsats gentemot
nivåerna kan visa fögasig effektiv det inte finnsen av om en

beredskap och kompetens på de aktörsnivåemaövriga föraatt en
fråga vidare.
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självklarmyndighetsorganisation ingenSvensk är exportvara.
nationellahartill mottagarländema sinabörHänsyn tas att egna
huvudsakoch iprinciperkonstitutionella/förvaltningsmässiga

myndighetsstrukturen.svenskasaknar den
totabförsvarsmyndigheternasde svenskavärderatharJag om

Östeuropa präglatsCentral- ochverksamhet istatergentemot av en
tillfredsställandeochsidagod frånledning regeringens en

denharEnligt min meningsamverkan.samordning och
haftinsatsförslagmyndigheternasprojektvisa granskningen av

tillgångsällan haftregeringskanslietharrimlig ambition. Däremot
itotalförsvarsutvecklingentill helhetsbildnågon av

följtsystematiskthellersamarbetslandet och inte upp
myndigheterandraforslagsmyndigheten ochmellansamordningen

långsiktighetochhelhetssyninom Sverige. Jag att nuanser mer av
frånövergåmöjligt för regeringenmotiverad. bordeDet attär vara

stödprojekt tilltill olikafall-till-fall ställningstaganden meren
programvis styrninglångsiktig ochsystematisk, av

mål-modell förutgångspunkt i denmedmyndigheternas insatser,
iledningkännetecknar regeringensresultatstyming som numera

Övriga ländernordiskamyndigheterna.de svenskaallmänhet av
sådanutsträckning Sverigef.ö. alla itillämpar änstörre en

det framtiden.planeringsmetodik, eller igöraavser
myndighetsvisaönskvärt dedet hög gradframtiden iFör attär

aktuella delenhelhetsperspektiv dengrundas påinsatserna överett
rimligen Försvars-samarbetslandets totalförsvar. Det ärav

förflera foratillhandahålla ellerdepartementets att ettansvar
aktuellainformationsutbyteömsesidigtfortlöpande, om

myndigheternasdet givetsvis ocksåbiståndsinsatser. Samtidigt är
i sammanhanget.uppgift och initiativöverväga taattegna

värdefullaambassadermed våraMyndighetskontaktema är
allmänthålls ambassademaviktiga flera skäl. Delsoch av

Vidare debedrivs.informerade den verksamhet gessomom
stöd införvärdefull information ochlämnamöjlighet att

Slutligen kan de främjaagerande mottagarlandet.myndigheternas i
isvenska aktörer. Jag kansamordning mellan olikalämplig
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sammanhanget konstatera myndigheternas kontakter med deatt
ambassadernasvenska i hög grad varierar.

Bakgrund: svenska myndigheters
erfarenheter totalförsvarsstödav

svenskaDe myndigheternas uppfattningar totalförsvarsstödetom
Östeuropatill Central- och sammanfaller de flestai avseenden.

Flertalet svenska myndigheter samarbetet med deattanser
baltiska länderna uppvisar såväl värdefulla resultat som
förseningar och problem. Flera myndigheter har pekat på deatt
baltiska ländernas åtaganden följd personella ellersom en av
administrativa problem har haft skiftande kvalitet och uppfyllelse

överenskomna tidsplaner. Bilden dock inte helt enhetlig.ärav
Exempelvis har Räddningsverket i sitt samarbete med de baltiska
länderna upplevt kontinuitet, stabilitet och långsiktighet. delEn
myndigheter pekar på "mognadsgraden" hos länderna varierar,att
med skiftande förmåga artikulera stödönskemålen följd.att som

flertalEtt myndigheter det finns brister i samverkanattanser
mellan svenska myndigheter. Man Försvarsdepartementetattanser
borde koordineringsansvar vadta större idag.ett än görssom
Många myndigheter också de själva bör ökatatt ta ettmenar

samordna sina insatser med andra myndigheter.attansvar
Vidare långsiktigheten i utvecklingsstödetattanser man

behöver förbättras. På nationell nivå saknas strategisken
helhetssyn och tillräckligt långsiktigt perspektiv. Periodiskaett

utvecklingsstödetöversyner Försvarsdepartementetsav genom
försorg skulle kunna i landvisa rullande Översiktsplaner.utmynnar

i Genom övergripande perspektiv tillförsatt påett svensk sida kan
bättre prioriterings-även och samordningsprocess påen

mottagarsidan stimuleras.
Flertalet svenska myndigheter administrationenattanser av

utvecklingsstödet kunde förenklas. Idag upplevs varje stödåtgärd,
mindre omfattning, krävaäven administrativt arbete.ett stortav

Tiden från det önskemål framförts från baltisktatt landett tillett
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beslut ärendet upplevssvenska fattat idess den regeringen ett som
onödigt lång.

kontakt medmyndigheter utredningen varit iSamtliga attanser
och utvärderingenñnansieringsformema uppföljningensamt av

börvidareutvecklas. Utvecklingsstödetutvecklingsstödet bör
vilket borde medförautsträckningmålresultatstyras i större en

uppföljningsmöjligheter.högre effektivitet och bättre
övergripandeetablerarMyndigheterna föreslår regeringenatt en

förutgångspunkttvå-tre-årig programstyming som
tilldelatutvecklingsstödet ochmyndigheternas detaljplanering av

regleringsbrev.ingåendemedel form ramanslag, i regeringensi av
ochövergripande styrningGenom denna kombination av

myndigheterna få bättregenomförande skulledecentraliserat
och effektivitet iför långsiktighetförutsättningar

utvecklingssamarbetet.
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Bakgrund1 och genomförande

1 1 Utgångspunkter.

l.l.l Bakgrund

I 1996 års försvarsbeslut proposition 1996/97:4, betänkande
1996/97 FöU Riksdagens skrivelse 1996/972109

Östersjöområdet.uppmärksammas särskilt samarbetet i såDe
kallade säkerhetsfrämj ande insatserna i området har sålunda hittills

högi grad inriktats på stödja de baltiska ländernas uppbyggnadatt
säkerhetsfunktioner normala för självständig Ettär stat.av som en

centralt område därvid uppbyggnaden totalförsvarsfunktionerär av
inkluderar militära organisationer under demokratisk kontrollsom

och med folklig förankring. Utbildnings- och rådgivningsinsatser
särskilt viktig komponent i detta stöd och har efterfrågatsär en

från de baltiska länderna och Polen.
Inom Försvarsdepartementets område antalär ett stort

myndigheter aktiva inom olika stödjande och kunskapsöverförande
verksamheter. Många dessa aktiviteter ligger inomav
säkerhetsfrämjandets medan andra sker normala civilaram som
myndighetskontakter i olika former.

ytterligareEn utgångspunkt disponibla medelär att är
Ävenbegränsade. därför finns det anledning vadi månöveratt se
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svenskadekoncentreraochmöjligt effektiviseradet är att
insatserna.

Uppdragetl 1.2
.

aprilbakgrund i 1997bl.a. dennabeslutadeRegeringen attmot
förformernauppdragutredare medtillkalla särskild överatt seen

under Försvarsdepartementetmyndigheternadet stöd som ges av
Östeuropa.Central- ochtotalförsvarskoncept itill utvecklandet av

studera den1997:52utredaren Dir.Inledningsvis skall
tillSverigeregeringsnivåtotalförsvarsrådgivning på gersom

förstai ikommermotsvarande insatserLettland. Om görasatt -
skallPolen,länder ochbaltiskahand övriga även-

ländertill dessaregeringsnivåpåtotalförsvarsrådgivningen
verkautredaren självramen skallför uppdragetanalyseras. Inom

förverkatotalförsvarsområdet,rådgivare inom ävenmensom
ochmyndighetersvenskafrånrådgivningsinsatserlämpliga

organisationer.
stödhur övrigtskall utredarenandraI överett steg som gesse

tillbidrarFörsvarsdepartementetundersvenska myndigheterav
Östeuropa.Central- ochtotalförsvarskoncept iutvecklandet av

Översynen svenskaunderlag för deskall syfta till attatt ge
ochkostnadseffektivaskall bli långsiktiga,insatserna
kanskallutredareningårkoncentrerade. I översynen att om manse
dag.isamordna insatsernautforma ochfinna effektivare änsätt att

därviduppbyggnaden ochtotalförsvars-omfattaAnalysen skall
resursanvändning anläggas.risker ochpå hot,skall helhetssynen

andrafrånstödinsatserskall beakta relevantaAnalysen även
länders sida.

BilagahelhetDirektiven återges i som
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1.2 Avgränsning uppdragetav

Mitt uppdrag framgått föregående avsnitt, att överavser, som av se
formerna för det stöd till utvecklandetsom ges av

Östeuropa.totalförsvarskoncept i Central- och
har,Jag enligt direktiven, koncentrerat arbetet med både

rådgivningsdelen och analysen effektivare samordnasätt attom
insatserna till myndigheter inom Försvarsdepartementetsatt avse
ansvarsområde. För få bättre helhetsbild b1.a.att en av
samordningen olika stödinsatser har jag dock haft kontakterav
med vissa myndigheter och organisationer utanföräven
Försvarsdepartementets område.ansvars

Rådgivningsverksamheten har till omfattaavgränsats att
regeringsnivån i de baltiska länderna och Polen.

Utredningen skall också hur övrigt stöd bidraröver tillse
utvecklandet totalförsvarskoncept. villJag i detta sammanhangav
framhålla totalförsvarsmyndighetemasatt utvecklingssamarbete
med de baltiska länderna och Polen skiljer sig i karaktär och
omfattning. Vissa civila myndigheters utvecklingssamarbete avser
fortlöpande fredsverksamhet inte primärt kan betecknassom som
totalförsvarsverksamhet. Jag belyser i det följande hur sådant
utvecklingsstöd kan kopplas till totalförsvarsuppbyggnaden utifrån

helhetssyn på hot och risker och på användningen samhälletsen av
i fred, kriser och lcrig.resurser
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2 Bakgrundsbeskrivning deom

baltiska länderna och Polen

Trots Estlands, Lettlands, Litauens och Polens geografiska närhet
med varandra finns väsentliga skillnader mellan dem bl.a.i
historiskt, kulturellt, politiskt och försvarsmässigt avseende. Varje
land bedriver utvecklingssamarbete med de aktuella ländernasom
har utgå från dessa skillnader. För djupare beskrivningatt en av
aktuella samhällsförhållanden hänvisas till litteratur, ochrapporter
media.

Enligt regeringens beskrivning de förhållandenainre i deom
baltiska länderna och Polen i propositionen 1997/98:70 och
anknytande landstrategier bl.a. dei baltiskanämns att treman
länderna fortfarande, olikai utsträckning, brottas med språk- och
nationalitetsproblem och särskilt då med de ryskspråkigas
integrering i samhället.

I Baltikum omkring 35 % Estlands befolkningutgörs påav ca
1,5 miljoner invånare icke-ester medan det Lettlandi medav ca
2,4 miljoner invånare finns 45 % icke-letter, deca varav
rysktalande dominerar. I Litauen, med 3,7 miljoner invånare, ärca
de ryska och polska språkgruppema däremot relativt små. De tre
länderna skiljer sig också i kulturell och historisk mening. I
befolkningamas har försvarsfrågor allmänt tämligenögon låg
prioritet i jämförelse med samhällsutveckling i ekonomiskt och
socialt avseende. Försvarsmakterna förknippas fortfarande högi
grad med det gamla sovjetsystemet. Försvaren har bl.a. dennamot
bakgrund i huvudsak låg i de baltiska samhällena.status

Såväl i de baltiska i Polen återstår mycketstaterna som av
reforrneringsarbetet vad inom bl.a. socialförsäkrings-avser
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statligakvarvarandegäller privatiseringvadsamtsystemen av
Ävenmiljöområdet.ochinfrastrukturenmoderniseringföretag, av

släpar efter. Itill EUoch anpassningutvecklingrättsväsendets
skäl hahistoriskaförsvarsmakten bl.a.torde däremotPolen enav

de baltiskairespekterad ställning staterna.änmer
harbaltiskadeutvecklingen iekonomiska staternaDen tre

givitpolitikkonsekventmarknadsorienterad,påbaserats somen
omställning har imponeratekonomiskaEstlandsresultat.positiva

ländersamtligaifortgårPrivatiseringsprocessen treomvärlden.på
beroendetotalttidigareEfterolika närai ettän tempo. avom

EU-länder.tillländernas50 %östhandeln går idag exportavca
fortfarande denLettland och Litauen störstafördockRyssland är

delavsevärdtilldettaLettland berorFörenskilda handelspartnem.
delLitauensharrmar. Förlettiskagår viatransithandeldenpå som

roll.viktig DenRysslandmedenergihandelnochspelar råvaru- en
bättre,fått detmångalett tillharutvecklingenekonomiska att men

äldresynnerhetivissadrabbatocksåharomvandlingen grupper,
delarbetydandeLettland harSärskilt ibarnfamiljer.och av
formåtstrarrming iekonomiskdrabbatsbefolkningen avav en

demellanklyftorväxandeoch pensioner,sjunkande reallöner
ekonominsamtidigtlandsbygdenochstäderna etc.,större som

ekonomiskagenomgripandePolensmarlcnadsorienterad.blivit mer
dagiPolentillväxt.ekonomisksnabbtilllettreformer har ansesen

marknadsekonomi.fungerandevara en
mellanförbindelsemahargäller relationernadetVad österut

följdbl.a.åretdetvitaliseratsRysslandoch senasteLitauen som en
ratificerat. Förintedockgränsavtaletundertecknade ännudetav

vilketundertecknatsavtalingetLettland harEstland och ännu
problem.mellanstatligtbetydandeutgör ett

EUmedlemskap imålmedvetetfyra länderna motAlla strävar
västligadepåhar tagitsAvgörande vägen motoch NATO. steg

denuppfattasNATOsamarbetsstrukturema.ochsäkerhets- som
mening. Ett"hård" motsäkerhet iför stegorganisationencentrala

nationelladeutvecklarländernaNATO-medlemskap är att
samarbetet.militärapolitiska ochinbördesockså detochförsvaren

ViktigareNATO.medinteroperabilitetmålviktigtEtt ärannat
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samarbetsområden för Öka de försvarens kapacitet ochatt egna
öka kompatibiliteten med NATO bl.a. BALTBAT,är BALTNET,
BALTRON och BALTDEFCOL. För Polen innebär det
förestående NATO-medlemskapet redan ökat militärtett
samarbete med främst Tyskland och Danmark.

Alla länderna framhåller den inte minst politiska betydelsen av
PFF-samarbetet. Särskilt pekar på det praktiska samarbetetman
och det förtroendeskapande elementet. Ryskt deltagande ses som
betydelsefullt.

Utfallet PFF-samarbetet uppfattas likväl inte odelatav som
positivt. Särskilt kvaliteten och komplexitetenatt påanser man
övningarna inte alltid tillräckligt hög. Handläggningenär PFF-av
aktivitetema upplevs ibland komplicerad bl.a. följdsom som en av

vissa aktiviteter handläggs vid försvarsministeriema,att andra vid
inrikesministeriema.t.ex. Ett väsentligt hinder för medverkan i

internationell verksamhet för några deär baltiska länderna deav
begränsade försvarsanslagen. Utgiftema för internationella
aktiviteter redanutgör besvärande delstoren av
försvarsbudgetarna. Huvuddelen försvarsbudgetarna går tillav
löner för försvarsanställda och andra fasta kostnader.

Ett problem de baltiskaannat själva pekar påstaternasom
gäller nyttiggörandet BALTBAT-enheterna i de nationellaav
försvaren. BALTBAT-ofñcerama och -soldaterna har blivit en

för sig, tydlig koppling till deutan nationellagrupp
försvarsuppgiftema.

Den vikt i länderna tillmäter medlemskap i NATOettman
Ävendelsäger hot- och riskbedönmingama. talaren om om man

icke-militära hotbilder och behovet lösningarom nya, om av som
inte vänder sig något enskilt land, består misstänksamhetenmot
vad gäller Rysslands och de ryskaväg avsiktema de aktuellamot
länderna. Den inrikespolitiska turbulensen i Ryssland, osäkerheten

demokratiutvecklingen och andra frågor Rysslands framtidom om
förhållandenär de baltiska länderna inte kan bortse ifrån.som
Försvarsmaktens officerare i de baltiska länderna har oftast sin

bakgrund i auktoritärt, icke-demokratisktett tänkande. Till skillnad
försvarsmakterna armén,mot marinen och flygvapnet omges
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"denlandrespektive änstörrei ärhemvåmen, numerärtsom
framföriochrespekt utgörmedförsvarsmakten",egentliga stor

kommerhuvudförsvarsstyrkanLitauenLettland ochallt mansom
pågårLettlandpå. Iutvecklingförsvaretsbygga enatt

Lettlandioch armén. Hemvärnethemvärnetsammanslagning av
ochfunktionercivilaflerarollmilitärasinförutom ävenhar

polisiäraexempelvisrörandeministerierradmedsamarbetar en
skyddochinvandringillegal statenstrafiksäkerhet,frågor, av

hemvärnensidanvidsaknasDetekonomiska intressen. av
Samtligatotalförsvar.förankratfolkligttraditionermoderna ettav

nationelltutvecklaviljaochambition ettuttryckthar attländertre
förebilder.nordiskameddemokratisk styrning,undertotalförsvar

baseratterritorielltslagsnågotvill byggaframgårDet att man
villoch LitauenLettlandgrund.värnpliktmedexistensförsvar som

förmåganstödjaockså kan atttotalförsvarskonceptutveckla som
allasamutnyttjasålundavillfredssamhället. Manikrisermöta

krig.krisfredhotskalanhelamaximaltsamhällets överresurser --
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Svenskt Öststöd betr. säkerhet

och försvar

Tidigare inriktning

Sverige har bedrivit utvecklingssamarbete med länderna Central-i
Östeuropaoch sedan slutet 1989. 1990 beslutade riksdagen attav

treårsprogram för utvecklingsstödet enligtanta ett propositionen
l990/9lzlO0, vilken följdes proposition 1992/932100. Efterav en
ytterligare östsamarbetet ställdeöversyn sig riksdagen bakomav
propositionen 1994/951160 Sveriges samarbete med Central-om

Östeuropaoch för perioden juli 1995-december 1998. Där
konstaterades det då lades fram utgjorde viktigatt program som en
del svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Samarbetet skall bl.a.av
syfta till främja säkerheten, demokratin och bärkraftigatt en

Östersjöregionensutveckling i Europa. betydelse för skapaatt ett
dynamiskt Europa grundlinj samarbetsprogrammet.ivar en e

Aktuella ställningstaganden

I regeringens proposition 1997/98:70 utveckla"Att ett
grannlandssamarbete" målen för utvecklingssamarbetetattanges

Östeuropamed Central- och skall vara:

främja säkerhetsgemenskap,att0 en
fördjupa demokratins kultur,att0
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omvandling,ekonomiskhållbarsocialtstödjaatt en0
utveckling.hållbarmiljömässigtstödjaatt en0

avgörandesamarbetetSäkerhetsfrämjande ärDet enav
säkerhet iutvecklingenförbetydelse gemensamenav

till:koncentrerasSamarbetetÖstersjöregionen.

kompetens,säkerhetspolitiskuppbyggnad av
demokratiskunderförsvarsorganisationerutveckling av0

totalförsvar,demokratisktkontroll
inomkompetensensamarbetet ocheuropeiskautveckling det0 av

verksamhet,fredsfrämjande
ochbevakaförmågaländernasbaltiska atttill destöd0

kontrollera sina gränser,
ochinternationellaökandedenbekämpandestöd till av0
ochasyl-uppbyggnadochbrottslighetenorganiserade av

kompetens,migrationspolitisk
ocholyckorhanteraberedskapenökaför attinsatser att0

katastrofer.

ikompetensensäkerhetspolitiskadenUppbyggnaden av
propositionenenligtbör,och LitauenLettlandEstland,

skebörSverige. Dettastödjasfortsättningsvis1997/98:70, även av
nivå,akademiskpåoch utbildningforskningstöd tilldels genom

verkaåtgärderkonkretaochdialogbredidels att genomengenom
säkerhetsbegreppet.vidgadedetförståelseför djupare aven

demokratiskundertotalförsvarnationellaUtvecklingen av
enligtSverigevilkettillområdeangelägetstyrning är annatett

inriktningmedbidragbetydandebör lämnapropositionen ett
respektiveplaneringlångsiktigupprättandetstöd till avenav

demokratiskdärvidskallutgångspunktertotalförsvar. Viktiga vara
detkonstaterakan attförankring. Jagfolkligochstyrning

till destödetförriktlinjersärskildanågrafinnsdärutöver inte
totalförsvaren.nationella

iSverigeangeläget ävenpropositionen attenligtDet är
kompetensenökaföråtgärderkonkretastödjer attfortsättningen
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inom militärt fredsfrämjande. Det också viktigtär att genom
internationell samverkan på det fredsfrämjande området bidra till
ökat ömsesidigt förtroende mellan ingår i samarbetet.parter som

blandAv detta skäl faster Sverige vikt vid allaannat stor att
Östersjöländer, inte minst Ryssland, deltar i verksamhet inom

för PFF.ramen
fungerande gränsbevalcningskapacitetEn också väsentlig,är

enligt propositionen 1997/98:70, för säkerställa främst deatt
baltiska suveränitet.staternas

det SäkerhetsfrämjandeInom området har stöd lämnats till att
fungerande räddningstjänster i Estland, Lettland ochupprätta

Litauen. Fortsatta utbildningsinsatser inom specifika områden,
bl.a. brandsäkerhet vid kämkraftverk, oljeskadeskydd och

farligt gods, planeras. För stödja säker civiltransporter attav en
lufttrafik har Luftfartsverket civil/militär integreringstött av
luftrumskontrollen i de baltiska länderna. Samarbetet mellan

Östersjöregioneni verksamhetsområdetinom beredskapstaterna
olyckor och katastrofer i sig själv förtroendeskapandemot är en

åtgärd säkerhetspolitisk betydelse och fortsattärav en
angelägenhet för Sverige medverka Delar detta stödatt utgörav
samtidigt led det Säkerhetsfrämjandei samarbetet inom europeiska
organisationer.

Demokratiska samhällssystem förutsättning för stabilitetär en
och säkerhet i vårt närområde. I propositionen 1997/98:70
understryker fortsatt församarbete fördjupaatt ett attman
demokratins kultur uppbyggnad de civila samhällena ärgenom av

vikt. Vidare prioriteras fortsatt och fördjupat samarbetestor ettav
inom rättsområdet.

Ett övergripande mål fortsatt stöd de baltiskaannat är av
ländernas EU-integration. Stödet bör då främst inriktas på det
sociala området, på näringslivsfrämjande insatser för främst
småföretag landsbygdsutvecklingoch på den kommunala ochsamt
regionala verksamheten. insatser på miljöområdetFortsatta samt
bidrag till integrationen de rysktalande de baltiska ländernasiav
samhällen också önskvärda.är
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Det svenska utvecklingssamarbetet med Polen inleddes 1989.
En betydande del stödet har miljöinsatser. Sverige haravsettav
också samarbetat med Polen det gäller demolcratistöd på olikanär
nivåer stöd till den sociala sektorn, bl.a. socialasamt
trygghetssystem. Regeringen konstaterar i propositionen
1997/98:70, Polens behov utländskt "kunskapsbistånd" haratt av

Östeuropaminskat. Polen det land i Central- och med vilketär
Sverige haft kontakter utbildningavseende i EU-mest
integrationsfrågor.

Huvuddelen stödet till Polen vad gäller ochsystem-av
institutionsuppbyggnad skall fasasgradvis Regeringenut.nu avser

successivt ned det stöd har starka draginteatt trappa som av
grannlandssamarbete. Stödet kommer inriktas på områden,attmer
där Sverige har tydliga intressen, miljö-ocht.ex.egna
energiområdet. En de viktigaste frågorna det fortsattai svensk-av
polska samarbetet förblir stödet till Polens integration i Europa.
Utvecklingssamarbetet kommer därvid till delar inriktasstora att
på stödja Polens strävanden till medlemsskap i EU.att



291999:6SOU

rådgivning påTidigare4

regeringsnivå

totalförsvarsrådgivningsvensk sammanhållandeNågon gentemot
Svenska myndigheter harregeringsnivå har tidigare ägt rum.

främstdock kontakter med enskilda ministerier i frågor rörsom
verksamhet myndighetskaraktär.av

harFörsvarsattachéema vid de svenska ambassadema
ochvisserligen kontinuerliga kontakter med ministerierna

regeringsföreträdare baltiska länderna i frågor. kani de vissa Detta
kontinuerligdock inte betraktas någon systematisk rådgivningsom

specifika frågor totalförsvarsstödi de innebärett gentemotsom
regeringsmandatregeringsnivån. Attachéema har heller inte något

för sådan rådgivning. sammanhanget kan konstaterasIatt attsvara
deattachéema tillhör Försvarsmakten och primäraatt

tillrapporteringsvägama går till Högkvarteret och
Försvarsdepartementet.
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Svenska myndigheters
totalförsvarsstöd

Allmänt totalförsvarsstöd5.1 svensktom

proposition 1997/98:70 medI regeringen, utgångspunkt iattanges
den svenska totalförsvarsmodellen, har klar ambition atten
fortsätta stödja totalförsvaretsinsatser inom område bidrar tillsom
utvecklingen demokratiskt kontrollerade försvarsorganisationeravj
och fördjupad säkerhetsgemenskap.i en

officersutbildningSvensk återspeglar försvaretsl vår på rollsyn
l i samhälle och, det gäller ledarskapsutbildning,öppetett när
l individens rättigheter och demokrati. deli Som iansvar en en

denna utbildning ingår utbildning folkrättsligai det regelverket.
Utifrån dessa utgångspunkter stödjer Sverige de baltiska länderna
med utbildning baltiska officerare vid bl.a. svenskaav1 militärhögskolor. Sverige leder det internationella stödet tilli att

och driva baltisk försvarshögskolaupprätta BALTDEFCOL i1 en
Tartu, Estland. Sverige bidrar till uppbyggandetäven av
vämpliktssystem och bildandet frivilligorganisationer tillsamtav
försvarsupplysning och kurser i psykologiskt försvars-
/inforrnationshantering. förekommerDessutom kompletterande
ofñcersutbildning bl.a.i ledarskapsfrågor, krishantering och
informationstjänst. Sverige deltar också i internationella

ochrådgivnings- samordningsstrukturer IDAB, BALTSEA med
på olika biståsyfte i de baltiska ländernasatt sätt

försvarsuppbyggnad.
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Som särskilt bidrag till bygga demokratiskt styrdaett att upp
försvarsmakter med kapacitet medverka fredsfrämjandeiatt

svenskt stöd baltisk bataljinsatser utgår till uppbyggandet av en on,
för fredsbevarande MedBALTBAT, insatser. BALTBAT som

förebild lämnas stöd tillsvenskt utvecklingen marinäven enav
baltisk styrka, formerBALTRON. stöder Sverige i olikaHärutöver
det baltiska deltagandet i PFF.

Flera myndigheter inom Försvarsdepartementets
ansvarsområde genomför stödprojekt avseende civil
samhällsverksamhet primärt kan betecknasintesom som
totalförsvar, exempelvis beträffande räddningstjänst och
kustbevakning. Andra projekt renodlat total-utgör mer
försvarsstöd. Eftersom det civila stödet har sekundära total-även
försvarseffekter redovisas också detta i det följande. För att
fullständiga totalförsvarsbilden redovisas därutöver exempelnågra

utvecklingssamarbete från myndigheter utanför
Försvarsdepartementets ansvarsorr1råde.

Myndigheter inom5.2

Försvarsdepartementets
ansvarsområde

Allmänt5.2. l

Säkerhetsfrämjande miljonerDet stödet uppgår totalt till 85ca
kronorkronor år. uppskattningsvisDärav 35 miljonerutgörper

totalförsvarsstöd och miljoner kronor30 stöd frånannatca
myndigheter inom Försvardepartementets område. Godkännande
och medelstilldelningen för olika projekt, efter myndigheternas

ÖST-SÄKprojektframställan, hanteras Varje projektav gruppen.
blir föremål För biståndstelcnisk beredning i undergrupp tillen
ÖST-SÄK vilkeni bl.a. Försvarsdepartementet ingår.gruppen,
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minister,ansvarigprojekten förföredrasberedning iEfter gruppen
regeringsbeslut.därefter tas

kapitel utgårdettafortsättningeniRedovisningen av
uppfattningardeunderlag ochfrån detväsentligen som

utredningen.tillhar redovisatmyndigheterna

Försvarsmakten5.2.2

efterutvecklingsstödlämnatFörsvarsmaktenharSedan 1993
omfattadeStödetländerna.baltiskafrån deframställningar

militärvissöverlärnningfrämstinledningsvis av
stöd tillbaltiska farvattnen,i deöverskottsmateriel, minröjning

officersutbildning.och vissBALTBAT
verksamhetnuvarandeFörsvarsmaktensdelviktigEn av

baltiskautbildningenländernabaltiskade ärgentemot av
och försäljningen pansarvärns-stödet till BALTBATofficerare, av

instruktörermedbidrarTill BALTBATluftvämsvapen.och man
rådgivning,omfattarBALTRONStödet tillutrustning.och

ochminröjningsuppgifterfrämstföroch utbildningmateriel
dessamedverkar iantal västnationerhavsövervakning. Ett stort

projekt.båda
PFF-aktiviteter.olikavidare imedverkarFörsvarsmakten

bl.PFF-övningar,antal olikamedverkat iMarinen har ettt.ex. a.
i övnings-Viktiga inslagräddningstjänstövningar.sjö- och

ibaltiska besättningamadeutbildaverksamheten t.ex.är att
PFF-språkträning. Genomochdatakommunikationplotting,

identifieramöjlighetocksåmedverkan Försvarsmaktenfår atten
utvecklingsstöd.framtida behov av

ibaltiskahjälpt desedan 1996Försvarsmakten har staterna
OSSE. Iavtalrelevanta inomåtaganden enligtfyllaattsträvan

avtaletavseende WD-94,stöd givitssammanhang hardetta om
uppförandekod.ochinformationmilitärutbyteglobalt om

officerare frånutbildningprojekt kanBland övriga nämnas av
period ochunder längrebedrivitsländerna,baltiskade tre ensom

stödverksamhet.prioriteradframtiden kommeri utgöraattäven en
kadetterofficersutbildningsprâkträninginslagViktiga är samt av
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från respektive land vid Arméns- och Marinens Officershögskolor.
Till Litauen har stöd lämnats avseende ammunitions- och
minröjningsutbildning.

Policyn inom Försvarsmakten det gällernär
materielöverlämning inledande utbildning först genomförsär att en
i Sverige innan materielen överlämnas. Fortsatt utbildning
genomförs sedan i respektive land, och därefter sker uppföljning

underhåll, tekniskt handhavande och förrådsställningav av
överlämnad materiel.

Hemvärnet har lämnat utvecklingsstöd till de baltiska länderna
sedan l996. Målet främst stödja kompetensutveckling.är att
Hemvärnet har sålunda på hemvämets stridsskola genomfört ett
antal olika kurser chefs-, ledarskaps- filtarbetskurseroch m.m.
för bl.a. lettiska hemvärnsofficerare. utvecklingsstödHemvärnets
har finansierats med medel från Försvarsmakten Armén.
Hemvärnet bedömer det fortsatta behovet stöd till de baltiskaatt av
länderna långsiktigt. Viss samordning hemvämetsär av
utvecklingsstöd har skett med de nordiska ländernasövriga
rikshemvämsstaber.

Försvarsmakten bedömer ytterligare minröjningsinsatseratt är
vikt för säkra farvattnen utmed Lettlands och Litauensattav

kuster, där redan betydelsefulla insatser har gjorts. Vidare lämnar
marinen assistans till Försvarets materielverk i samband med deras
stöd till uppbyggnaden sjöbevakningssystem baltiskaiav
farvatten.

Flygvapnet har hitintills inte lämnat något utvecklingsstöd men
bistår länderna flygtransporter.med

Något stöd till den samlade planeringsverksamheten deinom
baltiska försvarsmaktema har lämnatsinte Försvarsmakten.av

Inom försvarsmiljöområdet har Försvarsmakten i samarbete
med USA inlett tillstöd de baltiska planerasI Litauenett statema.
sålunda baltiskt utbildningscentrum för handläggareett gemensamt

försvarsmiljöfrågor. I Lettland utarbetas bygg- och miljöplanerav
skjutfáltsinstruktion för utbildningscenter Adazi.i Isamt en

Estland genomförs projekt avseende grundvattenmodelleringett
vid den f.d. sovjetiska flygbasen Amari.
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Försvarsmaktens erfarenhet samarbetet medav
mottagarländema generellt goda. Problemet inledningsvisär var

baltema tackade okritiskt till allt erbjöds dem. harDettaatt som
förändrats med tiden och förmågan prioritera mellan olikaatt

Ävenerbjudanden stöd har markant förbättrats. insikten deom om
långsiktiga kostnader uppstår för underhåll och reparationersom
efter överlämning fordon och harutrustning ökat. Vissav annan
turbulens finns dock i länderna på grund snabba personskiften,av
med bristande kontinuitet följd. Försvarsmakten vidaresom anser

principen låta de baltiska för delansvarigaatt att staterna vara en
kostnaden för bra.projekt innebär länderna tvingasDetärett attav

prioriteringar mellan projekt.göra
Försvarsmakten har efter hand försökt systematisera

utvecklingsstödet varvid har samordna stödet tillvaritsträvan att
de baltiska med andra svenska myndigheter ochstaterna
organisationer. Försvarsmakten det angeläget respektiveattanser
projekt följs och återrapporteras. erfarenheterGoda detupp av
svenska konceptet bistånd finnspå bl.a. från BALTBAT gettsom
bra resultat, med uppföljning, redovisning och kontroll.

Försvarsmakten har, efter regeringsuppdrag år analyserat1997,
och förslag fortsattpå sådant militärt bistånd/utvecklingsstödgett
PFF, utbildning, materiel m.m. Försvarsmakten kan lämnasom
till de baltiska länderna, tillsammans omfattande 53 punkter. Ica
sammanställningen prioriteras utbildnings- och materielstöd.
Leveranser artilleri, luftväm, pansarväm medav vapen
ammunition ingår sålunda förslagen.i Regeringen har tagit
något samlat beslut den inlämnade planen, beslutarutanom om
enskilda projekt och for sig.vart ett

Omfattningen det utvecklingsstöd, genomförts,hitintillsav som
uppskattas till miljoner kronor.90ca

ÖCB5.2.3

ÖCB har enligt totalförsvarsbeslutet samordningsroll för1996 en
inriktningen det civila försvarets internationella Verksamhet.av
Denna innebär bl.a. direkta kontakter med motsvarande
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följa ochorganisationer i andra länder och det gällernär att upp
analysera civilautveckling har betydelse på detsom

ÖCBsförsvarsornrådet ochinom EU Ambitionen iVEU.
internationella bl.a. kontakter, analyseraarbete etableraär att
stödbehov, svara/samordna för kunskapsöverföring samtev.

verksamhet svenska totalförsvarsmyndigheter.initiera inom civila
ÖCB har bl.a. förunder de åren inom PFFsenaste ramen

Partnerskap för fred, medutvecklat samarbete sinaett
motsvarande funktioner i Estland, Lettland, Litauen, Ungern,
Tjeckien, Slovakien Polen.samt

ÖCBGentemot de baltiska genomför ochseminarierstaterna
kurser forskningsprojekt bl.a.totalförsvaret samtom
krishantering. Vidare drivs projekt med syfte främjaett att
kontakter mellan svenska och baltiska frivilligorganisationer samt

deförankra idén frivillighet också på myndighetsnivå iatt treom
ÖCB genomförtländerna. Hittills har seminarier påtre temat

ÖCBfrivilligorganisationer; baltiskai och de staterna.ett avvar en
Zemessardzehar samverkat hemvärnsorganisationernaockså med

avseendeLettland, Kaitseliit Estland i Litaueni i SKATsamt
och stödfrivillig civil totalförsvarsverksamhet. På initiativ av som

ÖCB övergripandetill utredningen har påbörjat ett mer
planeringsstöd omfattande den civila planeringenpå regeringsnivå

del totalförsvarsplan till Lettland. Tanken initieraär attsom av en
medliknande samarbete med och Estland, eventuelltLitauen samt

Polen.
Även påcivila PFF-samarbete med NATO har bäringSveriges

de baltiska och Polen. sålundaSverige ärstaterna numera
Senior Civili SCEPC EmergencyNATO-organetrepresenterat

ÖCB kontaktorgan ochPlanning Committee. är
samordningsansvarig myndighet på myndighetsplanet med NATO

frågor samordnandei vad gäller civilt försvar.PFF Detom
ÖCBinnebär skall tillse ochrätt rättansvaret att att organ

dekompetens medverkar vid olika PFF-aktiviteter och stödja
andra svenska myndigheters deltagande.

ÖCBsOmfattningen stöd de baltiska och Polentill staternaav
har under de åren till miljon kronor.uppgått 1senaste ca
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Kustbevakningen5.2.4

utvecklingsstödhar sedanKustbevakningen KBV 1992 lämnat
materiel,till form fartyg ochde baltiska istaterna av

teknisk uppföljning.utbildningsinsatser och
utbildningsamband med materielöverlämning sker också iI

stabs- ochrespektive land, omfattande verkstadsutbildning,t.ex.
befattningsutbildning, flygresursers utnyttjandetaktikutbildning,

för kustbevakaregrundutbildning baltiskaNågon maritimetc.
förutsätts sådan grundläggandebedriver däremot inte.KBV Det att

kunskap redan finns.
sjöbevalcningscentral genomförsUtbildning i metodikarbete i

efter Utbildningen genomförsKBV särskilt regeringsuppdrag. iav
samverkan med och Sjöfartsverket. delen harMarinen Första
slutförts i Sverige Härnösand och Nacka Strand och andra delen
skall genomföras under första kvartalet de uppbyggda1999 i
centralerna i Liepaja respektive Klaipeda.

Kustbevakningen har i sitt utvecklingsstöd sökt kontakt med
andra svenska myndigheter för säkerställa ingetatt att
dubbelarbete utförs och dubbla budskap framförs.inga Bl.a.att
sammanträder den AG-sjöbevakning KBV, FOA, FMV,s.
SjöV regelbundet syfte.i detta

Grundläggande för Kustbevakningens utvecklingsstöd till
samtliga länder förmedlabl. betydelsen ochärtre atta.
nödvändigheten samverkan sker mellan olikaattav
myndigheter/ministerier det gäller gränsbevakningsfrågor.när
Vidare försöker förklaraKBV vikten Schengenavtalet och dessav
betydelse vad gäller övergripande polis-, tull-
gränsbevakningssamarbete och mellan länder ochinom i EU attav
avtalet beaktas i utvecklingen gränsbevakningsverksamheten.av

ocksåKBV försöker klargöra vikten respektive landsattav
lagstiftning innehåller tydliga avgränsningar vad gäller t.ex.
ansvarsförhållanden m.m.

bedömer materielstödet kommerKBV minska iatt att
framtiden. nationella planer eller ekonomiskaNågra medel tycks
finnas tillgängliga de baltiska föri ersättningsanskaffningstaterna

de tidigare överlämnade svenska fartygenav m.m.
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Kustbevakningen därför oroadär ländernas förmågaöver att
långsiktigt kunna bedriva effektiv verksamhet till sjöss. Trotsen
allt livslängden fartygenpåär begränsad dåoch i synnerhet mot
bakgrund de i ofördelaktigatt miljö sliteryttreav opererar en som
hårt på materielen.

KBV räknar däremot kunna erbjuda kustbevakare frånatt de
baltiska länderna möjlighet genomgå ettårig kustbevaknings-att en
utbildning i omfattandeSverige bl.a. ledarskap, tullagstiftning,
miljölagstiftning, polislära, psykologi Utbildningen har enligtm.m.
KBV ingen koppling till Marinens kadettutbildning vilken har en
helt inriktning.annan

I KBV°s allmänna uppdrag formulerat i regleringsbrev föräven
1999 ingår uppgiften utveckla förmågan till operativt samarbeteatt
med främst östersjöländema vad förmågan bl.a. bekämpaattavser
organiserad brottslighet. Kustbevakningen i principattanser man
nått detta mål, för förmågan skall bibehållas krävsatt attmen
samarbetet kontinuerligt underhålls. Detta sker operationergenom
och övningar besöksutbyten ochäven seminarier påmen genom
olika nivåer. Detta också viktig del stödetär vilket däremoten av
till delen finansierasstörsta myndighetens driftsbudget.av

Omfattningen den del stödet finansieratsav av som genom
särskilda regeringsbeslut har under de åren uppgått tillsenaste
cirka 40 miljoner lcronor. Härutöver belastas Kustbevakningens
driftsbudget årligen med drygt miljon kronor för kunna levaatten

till regleringsbrevets målsättning vad förmåga tillupp avser
operativt samarbete.

5.2.5 Styrelsen för psykologiskt försvar

Styrelsen för psykologiskt försvar SPF har bedrivit verksamhet
sedan 1991/92 allai de baltiska länderna, inledningsvis docktre
främst i Litauen.

Verksamheten i Litauen har sedan skett i samarbetestarten
mellan försvarsministeriet och särskilt institut, The Balticett
Institute, knutet till universitetet i Vilnius. Verksamheten har haft
formen olika konferenser och seminariertyper ävenav av men av
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specifika spel vilka frågor relationer mellan myndigheter,imer om
media och medborgare haft framträdande Syftetroll. har variten

söka få med journalister, aktiva officerare och forskare iatt en
diskussion och samarbete hur relationerna mellan försvaretett om
och det samhället kan förbättras. inledandeövriga Dessa
konferenser ledde sedan till flera konferenser med särskild
inriktning på försvarsmaktens personal och handladesom om
informationstjänst och med inslag utbildning för presschefs-av
verksamhet.

Kontakter mellan och informationstjänstansvarigaSPF i
Litauen för information kärnkraftverketkring i Ignalina samt
motsvarande kontakter mellan SPF och SSI i Sverige harSKIsamt
lett till SPF medverkat i spel informationsfrågorstörreatt ett om
vid olycka kämkraftverket.ien

Konferenserna med den litauiska försvarsmaktens personal
korn också leda till kontakter med lettiska och vitryskaatt
deltagare vilka deltog i konferensema. följd detta harSom en av en

konferens, med ungefär motsvarande inslag i Litauen,större som
genomförts i Lettland.

På utredningens initiativ SPF administrativtär nu
sammanhållande för förstudie vad gäller planerad långsiktigten en
inriktad försvarsupplysningsstöd Lettland.i Förstudien, ledssom

särskild projektledare från skerSverige, i samverkan medav en
försvarsministeriet i Lettland och på svensk sida med bl.a. de
myndigheter och organisationer ingår i SPFssom
Inforrnationsråd. Viktiga myndigheter på svensk sida förutomär

ÖCB,SPF Försvarsmakten, Pliktverket,SRV, Folk ochFHS,även
media och frivilliga försvarsorganisationer.Försvar,

EstlandI har under kortareSPF tid 1995 varit iengagerat
utbildning militär personal i ledarskap och inforrnationstjänst.av

Omfattningen stödet har hittills totalt uppgått till 1,7av ca
miljoner kronor.
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5.2.6 Räddningsverket

Regeringen har sedan 1992, inom för det s.k.ramen
suveränitetsstödet, flerai beslutat bidrag med sammanlagtsteg om

miljoner36 kronor till Räddningsverket SRV för utvecklingca
Estlands, Lettlands och Litauens räddningstjänst delEnav m.m. av

bidragen har också vissa särskilda projekt rörandeavsett
riskanalyser, farligt gods, kemikalie-transporter av
skadebekämpning och oljeskadeskydd, särskilda förinsatsersamt
uppbyggnad räddningstjänsten deni estniska Paldiski ochortenav
stöd till räddningstjänsten vid kärnkraftverket Ignalina.
Förberedelser för operativt räddningstjänstsamarbete har också
bedrivits i form övningar med Finland, Estlandav gemensamma
och Lettland.

harDärutöver regeringen bemyndigat Räddningsverket att
överföra basutrustning för brandbekämpning till värdeettm.m. av

miljoner25 kronor. Denna utrustning har blivit sedan denöver,ca
svenska räddningstjänstorganisationen för höjd beredskap
reducerats väsentligt sambandi med för sådanatt ansvaret
räddningstjänst förts till kommunerna.över

Samarbetet för uppbyggnad och utveckling de baltiskaav
räddningstj har följt fyraårsplan. Under periodenänsterstaternas en

har stödet till Lettland givits jämförelsevis högre bl.a.prioritet,
med hänsyn till andra länders stödinsatser till Estland och Litauen.
Pågående samarbete med Estland, inleddes 1992, upphördesom
enligt denna plan under 1996. Motsvarande samarbete med
Lettland och Litauen, inleddes år har huvudsakiettsom senare,
slutförts under hösten 1997. Under hösten och1997 våren 1998
har för fyraårsprogrammetinom stöd lämnats särskilttill ettramen
kvalitets- och säkerhetsprogram för den lettiska räddningstjänsten.
Dessutom har försökskurser kvalificeradmed räddnings-
ledarutbildning för brandingenjörer och brandbefál från de tre

genomförts under med1997-1998, sikte det fortsattapåstaterna
samarbetet 1999-2001.

Inom för utveckling räddningstjänsten harprogrammet av
sammanlagt brandbefál, brandmän800 och tekniker deltagitöver i
utbildning anordnats Räddningsverket ochi Sverige isom av
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utbildningar.flera olikadel har deltagit irespektive hemland. En
omfattatgods harmed farligtområdetinomInsatserna transporter

ochsamverkaninternationellstöd tilloch teknisktfackmässigt
förarutbildnings-uppbyggnadenregelarbete tillnationellt samt av

områdetInomLettland och Litauen.tillsynsverksamheten ioch
utbildnings-oljeskadeskydd harkemikalieskadebekämpning och

baltiskadeiräddningstjänstenriktats tilloch utrustningsstöd
radharRäddningsverketharrmstäder.staternas engenom

introduktionnationelltillockså medverkatseminarier av
samordning påledning ochberedskapsförberedelser,riskanalyser,

olikafrånsyfte få beslutsfattarelokal medregional och nivå, att
olyckor.vid allvarligaverksamheter samverkaberörda att

varitfyraårsplanen harövergripande målet medDet att genom
utvecklingenuppbyggnaden ochoch stöd tillsamarbete av

stärkabidra tillbaltiskaräddningstjänsten i de staternasattstaterna
skallstödetochsäkerhet. Samarbetetstabilitet ochsuveränitet, inre

Östersjöområdet tilltill miljöskyddsarbete ibidra attsamt
samarbetet inomeuropeiskamedverkan detunderlätta istaternas

har inteRäddningsverkettransportornrådet.räddningstjänst- och
vadräddningstjänsterstöd till ländernaslämnat något särskilt

krig.krigsfara ellergäller förhållanden under
för PFF-suveränitetsstödet och inomVid sidan ramenav

ochledningkurser ihar Räddningsverket organiseratsamarbetet
ochräddningstjänst-internationellasamordning av

sådanagenomfört 10har verketkatastrofhjälpinsatser. Sedan 1995
länder, 55olikadrygt deltagare för 29kurser med 200 varav

baltiska länderna.deltagare har kommit från de
haftRäddningsverketharoch 1998Under hösten 1997 våren

Estland,imyndighetermotsvaranderad överläggningar meden
hitintillsdetdels utvärderingoch gälltLettland Litauen, avsom

det fortsattadels inriktningengenomförda samarbetet, av
Överläggningarna iresulteratharsamarbetet. att

utvecklingenförsamarbetetför det fortsattaavsiktsförklaringar av
med detecknatsperioden 1999-2001underräddningstjänsten tre

omfattarAvsiktsförklaringarnabaltiska trestaterna.
huvudornråden:
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medutbildningssysteml stöd till de baltiska nationellastaternas
tonvikt högre räddningstjänstutbildning,på

och2 forskning kunskaps-och utveckling genom
ocherfarenhetsutbyte teknik-, utbildnings-inom metod-,

organisationsutvecklings- områdena,
olyckor med stöd3 samverkan och bistånd vid allvarliga av

bilaterala avtal.

Avtals- finansieringsfrågoma bereds för närvarande inomoch
myndigheten.regeringskansliet efter hemställan av

finansieringRäddningsverket bl. långsiktigattanser a. en mer
genomförandetreårig starkt underlätta planering ochskulle av

baltiskasamarbetet, för deinte minst staternas
räddningstjänstinyndigheter.

baltiskaOmfattningen stöd till deRäddningsverkets staternaav
har varit miljoner kronor.60ca

försvarsorganisationer5.2.7 Frivilliga

deönskemåluttryckerI Totalförsvarsbeslutet 1996 Regeringen att
sigfrivilliga försvarsorganisationema gentemotengagerar

baltiskaländerna framförallt deochi staterna.öst tregentemot
stödjaskalloch myndigheterVidare både civila militäraattanges

detta arbete.
delsför frivilliginsatseranslår medel dessaRegeringen genom

Räddningsverket, dels Försvarsmakten.
ÖCB frivillig-svenskaavseende des utvärderingsrapportI

konstaterasde baltiska ländernarörelsemas utvecklingsstöd till att
utbredd.särskilt Ifrivilligrörelsen ländernai de baltiska inte är

fåtal organisationerrespektive land finns endast utöverett
frivilligorganisationer.hemvämen kan betraktas somsom

de baltiskaställning imycket starkHemvämen har däremot en
mycket knappafinns harländerna. frivilligorganisationerDe som
fall inte någottillhandahåller de flestaoch istatenresurser

harfiivilligorganisationernafinansiellt stöd. de baltiskaMånga av
knappastoch kommerplats totalförsvaretinte någon i attännu
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kunna utföra uppgifter försvaret stödjer dem.inom inte statenom
baltiska frivilligrörelsema förebilder andra ländersDe söker inu

inför återuppbyggnad och omstrukturering sinasystern en en av
land börjatorganisationer. har på nationell nivå i respektiveMan

dediskutera frivilligrörelsemas plats försvaret ochi
sammanhängande rättsliga och finansiella aspekterna.

Räddningsverket genomförde med de civilatillsammans
frivilliga försvarsorganisationema civilförsvarsförbund,Sveriges
Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund, Svenska Blå Stjärnan,
Frivilliga flygkåren, Riksförbundet lottakårer, SvenskaSveriges
Brukshundklubben behovsinventering den frivilligaen av
stödverksamheten utmynnade regeringsbeslut den1997 i ettsom
18 december kronor1997 med tilldelning på 000 svenska330en
för stödprojekt. ytterligarevissa Regeringen beslutade om
tilldelning med Räddningsverkets rollll2 000 kronor under 1998.
har varit inhämta och granska frivilliga försvarsorganisationersatt
projektansökningar, dessa lämna samlatsammanställa och ett
yttrande till införregeringen beslut medelstilldelning.om

Försvarsmakten har regeringsbeslut för och1997 1998genom
fördelat miljoner frivilliga1,5 kronor till försvarsorganisationers
verksamhet i de baltiska länderna. Anslagen har kommit bl.a
Centralförbundet för befälsutbildning, Sjövämskårernas
Riksförbund, Riksförbundet SvenskaSveriges lottakårer,
brukshundklubben, Frivilliga flygkären och KvinnligaSveriges
Bilkårers Riksförbund till del.

Vid sidan ovanstående har vissa frivilligorganisationerav
ÖCBtillsammans med sedan tillbaka ordnat seminarier inågot år

de baltiska länderna med kan betraktasde organisationer somsom
frivilliga i respektive land.

Frivilligorganisationernas samarbetskommitté, FOS, tillsatte
1994 arbetsgrupp, FOS Baltikum. kontakterAg Deen som
arbetsgruppen och frivilligorganisationema har sedan med de1992
baltiska länderna syftar till vilka behov stödinventeraatt av
länderna har det gäller frivilligverksamheten.när

Från Baltikum det respektive landsAg ärattanser man nu
uppgift tänka igenom vill ha däreftervilken hjälp ochatt attman
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ochfrivilligorganisationernasvenskasöka kontakt med de
form.efterfråga stöd i någon

Estland Sverigesiutbyte har redan igångsattsvisstEtt av
Civilförsvarsförbund,Svenska Blå Stjärnan, SverigesLottakårer,

flygkåren.FrivilligaRiksförbund ochFlygvapenföreningarnas
lottor,ledarskapsutbildning förstödinsatserKonkreta är t.ex.

Sverigefrån Estland iutbildning för kvinnorallmän militär mm.
Civilförsvarsförbund, SverigesTill Lettland har Sveriges

AutomobilkåremasRiksförbund och FrivilligaKvinnliga Bilkårers
frånmaterielgenomförtRiksförbund transporter av

flygkåren,Frivilligakontakter har tagitsöverskottslager. Vissa av
Flygvapenföreningarnasradioorganisationen,Frivilliga

mellanutbyte skerskytterörelsen. Ettriksförbund och Frivilliga
hemvärnet,lettiskaZemmessardzei Sverige ochHemvärnet som

harstridsskola. Lottomakursdeltagare tillskickar Hemvärnets
Zemmessardze.för kvinnorna inomutbildningstartat

påbörjats.inteharsamarbete med LitauenNågot ännustörre
tydligaframförtlitauema intedel beror detta påTill atten

ochflygkårenFrivilligaLottakårer,önskemål. Sveriges
visstdock påbörjatriksförbund harFlygvapenföreningarnas ett

Även Litauensmed SKATkontakterhar vissautbyte. hemvärnet
hemvärn.

bäststödverksamhetenkonstaterasErfarenhetsmässigt att
länderna.för allagenomförs landvis och inte tregemensamt

genomföraskunnamaterielbiståndet måsteVidare attanses
BaltikumFOSförenklade rutiner. Agsnabbare idag,än genom

naturligbör ingåutvecklingsstödet till Baltikumatt ensomanser
programplaneverksamheten.dendel och inarbetas ii egna

avsikthar förinteunderstryker attBaltikumFOS Ag att man
exaktfzivilligrörelseländerna byggaförsöka påverka att avupp en

Syftet medfrivilligorganisationer.modell medsvensk 24
relativt fåtaligaerbjuda deutvecklingssamarbetet är att

hjälpstöd ochländernade baltiskafrivilligorganisationema i tre
fiivilligrörelsebetydelsenförsöka medvetengöramed att enav

uppgift för sådanviktigdel folkförsvar.i Enett enensom
säkerhetspolitikeninformera allmänhetenfrivilligrörelse är att om
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delskulle kunnafrivilligavad ettoch göraoch försvaret en avsom
totalförsvar.

kronor.miljonertill 2hitintills uppgåttUtvecklingsstödet har ca

pliktverkTotalförsvarets5.2.8

erhållitregeringsbeslut sedan 1995olikaharPliktverket genom
utvecklamedbaltiskadehjälpamedel för attstaternaatt

förinslcrivningssystem attpersonregistreringssystem, samt system
förMålsättningen TPVvärnpliktiga till tjänstgöring. är attkalla in

utvecklasamarbete ochgränsöverskridande ettgenomföra attett
Lettland och LitauenEstland,frånmellan företrädarekontaktnät

fungerar påSamarbetetbyggspliktverksfunktionför den upp.som
personal från Pliktverketbeståendearbetsgruppså sätt att aven

månad.varjegenomför arbetsmötenlandoch respektive
tveksamhet tillpolitiskvissPliktverket har på ettstött

finns ocksåsvenska modellen. Detliknande denvämpliktssystem,
detpliktsystemet då iimplementeringensvårigheter medvissa av

handhaorganisation skallvilkenutldaratländerna inteännu är som
klarat sinländerna intefrämst påberorDetta ännu utattsystemet.

dåpliktpersonalbehovoch vilkettotalförsvarsstruktur somav
uppstå.kommer att

stödjaså beslutar,regeringenPliktverket planerar att, enom
och mobilisering.krigsplaceringutveckling försystemav

kronor.till miljonerStödet har hitintills uppgått 10ca

materielverk5.2.9 Försvarets

för demedtillsammanssedan 1993 trerepresentanterFMV har
förtekniskaoch byggtplanlagt systembaltiska staterna upp

sjöterritorier. Utöverochlands kust-respektiveövervakning av
ingående tekniköverföra kunskaphar ingåttutbyggnaden att om

Policyn förunderhållsverksamhet. FMVsochdrift-samt om
ställetfärdiga Ibara överlämnaintevaritarbete har system.att
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skall dessa utvecklas, integreras i samarbete mellan ochFMVetc.
respektive lands myndighet.

Ansträngningar har gjorts få respektive land utföra ochatt att
finansiera vissa delar Mot denna bakgrunden harsystemen.av
FMV utarbetat tids- och aktivitetsplaner för stödprojekten med
hänsyn till de olika aktörernas förväntade insatser. baltiskaDe
ländernas åtaganden, enligt tecknade avtal, har varierat iegna
kvalitet och i uppfyllelse överenskomna tidsplaner. Orsaken tillav
förekommande brister har främst varit inte haft klart föratt man
sig vilken myndighet motsv. skall för detta ansvaretsom
aktuella också vissa exekutiva beslutsystemet, förtsattmen upp
på högre nivå och fastnat där. Vidare har tillämpningenen av
ländernas för medelstilldelningsystem många gånger
försvårat/försenat verksamheten.

FMV har därutöver samarbetat med FOA för deatt rusta upp
baltiska ländernas landgränsbevakning. FMV fortsatta insats inom
detta område bedöms komma bedrivas inom föratt ettramen
växande EU-samarbete.

Stödet har hitintills uppgått till miljoner38 kronor.ca

5.2.lO Försvarets forskningsanstalt

börjanI 1993 uppdrog regeringen samarbeteFOA i medattav
bl. FMV se föregående avsnitt analysera fannsde behova. som
och de åtgärder skulle krävas för bygga de baltiskaattsom upp

gränsbevakning, dvs. landgränsbevakning, sjöbevalcningstaternas
och luftövervakning. I uppdraget ingick medäven att
behovsanalysen grund föreslå lämpliga stödformer.svenskasom
Uppdraget redovisades för regeringen under 1993, och isommaren
december år uppdrog regeringen åt de berörda svenskasamma
myndigheterna implementera framlagdade förslagen.att denI s.
tekniska samordningsgruppen bildades för koordineraattsom
implementeringen gjordes uppdelning så iFOAansvaret atten av
samarbete med FMV skulle för funktionensvara
landgränsbevakning, förFMV sjöbevakning, SjöV för sjöräddning
och LFV för civil luftövervalcning.
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förstöd organisationernaoch FMVs tillFOAs
omfattathar hittillslandgränsbevakning Lettland och Litaueni

radiosystem förbehovsanalys landmobilaspecifik östgränsen,av
och leverans utrustninginköpsystemdesign, samtsystemtest, av

harFrån och med 1997installation och driftsättning.hjälp med en
svenska bilaterala stödet tilldetavtrappning av

och med EU-kommissionenlandgränsbevakningen inletts i att
särskilt stödprogram riktatårdetta motstartat ett

troligenBaltikum. På sikt kommergränsbevakningen i
EU-kommissionens PHARE-programmultilaterala åtgärder inom

bilaterala stödåtgärder.helt ersättaatt
området har vidare forskningskontakterdet tekniskaInom

försvarsforskningsorgan i Litauen inometablerats mellan FOA och
Microwave.området HighHPM Power

miljöprojekt Estlanddeltar Försvarsmaktens iFOA i ett av
simulerarexpertstöd form datormodellerlämna iatt somgenom av

Kunskapernaspridning kemikalier i mark och grundvatten.av
utnyttjas för råd samband med sanering tidigareiatt ge av
sovj etiska militäranläggningar.

Vidare har med medel från Försvarsdepartementet underFOA
handlett säkerhetspolitiska forskare från Lettland.1996-97 två För

från1998-99 har FOA erhållit medel Svenska Institutet att
genomföra liknande för två forskare från Litauen.program

genomförts Lettland syfteDemonstrationsspel har i i att
informera och konkret Visa användningen analytiskaom av
metoder kan försvarsplaneringen. harutnyttjas i FOA ävensom
initierat och från till Baltikum låtitmed suveränitetsstödetpengar

till litauiska och tryckt den svenska handbokeni LitauenÖversätta
Soldaten i Fält SoldF. Boken används den litauiskai
försvarsmakten i grundutbildningen värnpliktiga. Vidare harav

från Baltikumefter begäran ombesörjt översättning vissFOA av
facklitteratur. författatFOA har också rapporterannan om

"Äroch försvarspolitik bl.säkerhets- i Baltikum, rapportena.
möjligt försvara".Baltikum att

harFOAs insatser finansierats huvudsak medi
ÖST-SÄKSäkerhetsfrämjande medel gruppen till mindresamt
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del försvarsdepartementet. Total kostnad hitintills llärav ca
miljoner lcr, 7,5 miljoner kr inköp landmobilatrevarav avser av
radiosystem för landgränsbevakningen i Lettland och Litauen. UD
har därutöver via finansieratFOA svensk medverkan deni s.k.
IDAB-gruppen, bestående internationell militär expertisav som

fortlöpande råd på hög nivå i alla de baltiskagett Dettre staterna.
nämnda miljöprojektet finansieras via den s.k.ovan

Östersjömiljarden.

5.2. l l Försvarshögskolan

Försvarshögskolan har sedan några år tillbaka lämnat
utvecklingsstöd till de baltiska länderna och Polen. Stödet har i
huvudsak omfattat utbildningsverksamhet. På initiativ från

ÖCButredningen har FHS tillsammans med genomfört två
totalförsvarskurser för parlamentariker/departementstjänstemän på
hög nivå för respektive Lettland och Litauen. Vidare har FHS på

ÖCBuppdrag genomfört totalförsvarskurs under veckortreav en
för de baltiska länderna På förfrågan från Lettland hargemensamt.

lämnat stöd förFHS särskilt seminarium riktat ochtill politikerett
högre departementstjänstemän.

Vidare genomför FHS årligen kurser inom för därPFF,ramen
Östeuropahuvudsakligen deltagarna kommer från Central- och

inklusive de baltiska verksamhetenDenna kommerstaterna. att
fortsätta och1999 2000 enligt förslaginsända tilläven regeringen.

FHS har inlett sitt samarbete vid de baltiska ländernas
Försvarshögskola, EstlandBALTDEFCOL i iTartu,gemensamma

form kontakter med bl.a. ställföreträdande skolchef ochav
kurschef lärare.samt

Vidare har FHS påbörjat samarbete med Polensett
motsvarande örsvarshögskola.F

Försvarshögskolan har mycket goda erfarenheter samarbetetav
med mottagarländerna Lettland och vadLitauen såvälavser
förberedelser genomförande och uppföljningsom av
kursverksamheten. dettaInom område konstaterar FHS att
"mognadsgraden" mellan länderna olika. Litauen har klarareär en
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utbildningmed denåstadkommavillvaduppfattning sommanom
erbjuds,vad trotsLettland meraSverige I emottar sommanger.

länderna.i bådalikartatpåbedrivsdialogema sättatt
mellansamordningsamverkan ochbättreefterlyserFHS en

baltiskatill deutbildningsstödlämnaraktörersvenskaolika som
ochsamordningbättre ettPolen. FHSochländerna att enanser
troligenekonomiskabefintligautnyttjandeeffektivare resurserav

motsvarande utsågsmyndighet attcentralnågonuppnåskan om
utbildningsinsatser.olikaplaneringenkoordinera av

kanaluppdragsgivareske viaFHS,enligtbör,Finansieringen en
beställare.olikafleraviaoch inte som nu

lcronor.miljoneruppgått till 8hitintillsharStödet ca

Civilbefálhavarna5.2. 12

södrakansli icivilbefálhavarensharcivilbefälhavamaBland
Baltikum.utvecklingsamarbete ihaft visstCB Scivilområdet

tvåmeddecember 1992skalalitenstartade i attVerksamheten
länKronobergslänsstyrelsenoch ikanslifrån CB Spersoner

iFörsvarsministerietvidCSDCivilbesökte Security Department
chefentill CSDfråninvitation CB StillBesöket leddeLitauen. en

Besöketaprili 1993.besöka Sverigemed medarbetareatt
svenska ochkanslivid SCBbl. diskussioneromfattade oma.

bl.besök vidtotalförsvarsforhållandenlitauiska samt ena.
Malmö,ibrandkårenalarrneringscentral,länsstyrelse, SOS

polisen iochräddningsskolan Revingeikämlcraftverk,Barsebäcks
1994.genomfördes i LitauensidafrånSvarsbesök CB SYstad.

civilförsvarssek-fleraIgnalina,kärnkraftverketBl. besöktesa.
genomfördes1995utbildningsanläggningar. etttioner någrasamt

koncentreraddenna gångpersonal Sverige,litauisk ibesöknytt av
genomfördesStenungsundsområdct. 1998 ettGöteborgs- ochtill

länsstyrelsen i Västrakansli ochñån Sbesök Litauen CBinytt
med Civil SecuritydiskussionergenomfördesGötalands län. Då

utvecklingdenProtection Departmentoch FireDepartment om
belystessvensk sidaFrånbesöket 1994.sedanägt nusom rum
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itotalförsvarsresursemastatsmakternas utnyttjandetpå avsyn
fred.

belysasida varitför samverkan har från CB SMålsättningen att
kan byggastotalförsvaroch folkligt förankratdemokratiskthur ett

på olikauppstårpå hur problemvisaattsamt somupp
där problemetnivåförsta hand löses på denledningsnivåer i

uppstår.
kronor000har hitintills kostat 300Utvecklingskontakterna ca

medel.myndighetensfinansierats medoch har egna

organisationerMyndigheter och5.3

Försvarsdepartementetsutanför

ansvarsområde

Länsstyrelserl5.3.

formengagerade i någonflesta länsstyrelserDe är av
Östeuropa. nordligastetvåoch Debiståndsverksamhet i Central-

medanBarentsregionen,verksamhet tillsinlänen har koncentrerat
baltiskadedeltar projekt ilän i huvudsak iövriga staterna.tre

förlänsstyrelserhar uppdragit åtRegeringen atttre svara
imotsvarighetermedlänsstyrelsesamverkansamordningen av

Länsstyrelsen imedel.fördelningenochdessa länder av
Östergötlands länsstyrelsen iLettland,projektsamordnar ilän

länSkånelänsstyrelsen iprojekt Estland ochVästmanland i
formbedriver någonlänsstyrelserprojekt Litauen. Mångai avsom

sitt län tagithar inomvänlänssamarbete i de baltiska egetstaterna
myndighetermellan företag,samverkanfram länsstrategi omen

med de baltiskautvecklingssamarbeteavseendeoch organisationer
länderna.

kunskaps-deför vänlänsprojektUtgångspunkten är att avser
verksamhetsområden ochlänsstyrelsernasöverföring inom att

projektHitillsvarandemottagarlandet.förankrad iverksamheten är
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framför allt områden demokratiutveckling, miljö,har avsett som
social välfärd, utveckling boendeförhållanden,ex. av

ekonomiadministrativlandsbygdsutveckling, utbildning ex.
planering,utbildning och skolledareutbildning, fysisk

försörjningkommunalteknisk räddningstjänst,samt t.ex.
och riskhantering.riskanalyser

kunskapsöverföring totalförsvarsområdetNågon konkret inom
totalförsvarfrån länsstyrelsemas sida. Eftersomförekommer inte

verksamhetsområde det emellertidhör till länsstyrelsemas är
vänlänssamverkan.möjligt i framtiden inkludera detta område iatt

vänlänssamarbete meddet gäller länsstyrelsemas regioner iNär
delen finansieringende baltiska sker den störstastaterna av genom

medel från Sida. Andra finansieringskällor Svenska Institutet,är
Östersjömiljardenden s.k. och olika inom EU,program

exempelvis Ecos Ouveiture.

5.3.2 Svenska kommunförbundet

Biståndet på lokal nivå omfattar i huvudsak vänortsavtal
kommuner emellan kommunförbundetvissa projektsamt som
driver i Sverige har idag Central- ochregi. 200 ivänorteregen ca
Östeuropa, i Estland Lettland Litauen80-100, i 30, ivarav ca ca

Polen kontakter med30-40 i 50. Vissa har tagits ocksåsamt ca
Ryssland, Ukraina och Bosnien. finansieras Sida.Insatserna av
Sida har kanaliserat det svenska biståndet gentemot
Östersjöstatema kommunförbundetSvenskagenom som
administrerar och fördelar biståndsmedlen till de svenska
kommunerna.

Förutsättningen för bistånd med statlig finansiering är att
vänortsavtal föreligger och innefattar preciserade projekt- och
budgetplaner för respektive projekt.

En ytterligare gnindprincip för det svenska dettabiståndet är att
från de utifrånutgår behov hjälp länderna självaav som ger

uttryck för. Ländemas villkor gäller. Ramvillkoren avseendeegna
miljön, fysiska betingelser och nationella handlingsreglert.ex.

fångas vanligen kontaktervia normala kommunerna ochupp som
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måsteland. projektVissarespektivemedlänsstyrelserna har
detKommunförbundetministerienivå.också påförankras anser

principenbidragsberoende,inte utanangeläget göra staternaatt
gälla.Självhjälp börtillhjälp

demokratiskautvecklingenviktig delomfattarStödet avsom en
kunskapsuppbyggnad ochberörInsatsemabeslutsprocesser.

med dennalokalt arbetarför hurförståelse processman
offentlighetsprincipen,protokollslciivning,beslutsfattning,

fungerandestödteknisktval,arrangerandet ettm.m.,av
allmänheten.kontakter Enmedochinformationrättsväsende,

rollfördelning,förtroendevalda och tjänstemänmålgruppviktig är
biståndsmedeletc.. Vidareärende-/beredningshandläggning ges
Investeringar,miljöområdet.kunskapsuppbyggnaden inomför

finansieras påavloppsanläggningar,ochvattenrenings-it.ex.
projektgenomförtellerpåbörjatharkommunerVissasätt.annat

Vilketriskhantering,och utgörfysisk planeringinslagmed enav
riskbedörrmingar.ochhot-bredare påiviktig parameter synen

förprojektocksåbedriverkommunförbundet attSvenska egna
Exempel påharintetill kommunerkunskaper vänorter.sprida som

rörandefrågorförmedlingdemokrati,seminarierprojekt är avom
know-how-Kaliningrad,ochde baltiskatillHIV/AIDS staterna

arbetarKommunförbundethamnutbyggnader.rörandeutbildning
utnyttjardärorganisationsprinciperfrågormed röräven mansom

drygt årSedandepartementen.de svenska trebl.a.frånexperter
starkaremed byggakommunförbundet Ukraina etthjälper att upp

lokalt självstyre.kommunförbund för
kommunenden svenskaansökertecknatsvänortsavtalEfter att

Efterbudgetplan.ochprojekt-tillmedel anslutningiom
projektetresultatetkommunenprojekt redovisargenomfört av

kommunförbundetsSvenskautbetalasmedlenvarefter genom
långsiktigt följaockså förKommunernaförsorg. att uppsvarar

ochtekniskt stödavseende bl.hjälpmedprojekten och bistå a.
ochUppföljningenunderhåll.ochskötseluppföljning av

sker mycketbiståndsverksarnheten noggrantutvärderingen av
antalf.ö.Sida harSidas försorg. upprättat ettgenom

sammanhanget.iutvärderingsrapporter
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ländernasamordning mellan nordiskadeNågon systematisk
kommunförbundet. Finland koncentrerarenligtförekommer inte,

nationellDanmark till Lettland mer påtill Estland ochsitt stöd
kommuner. likamellan Norge intenivå engagerat.ärän

nordiskamellan deKommunförbundet samordningenattanser
regiNordiska rådetsutvecklas vidare. Iländerna skulle kunna

Nordisktförbättra samordningendiskuteras ettatt genom
kommunal förvaltning.offentligutbildningsinstitut för

total-implementeringsikt tordePå längre även aven
aktualiseras.kunna Härförsvarskonceptet menar

fokus påtotalförsvarsmodell medKommunförbundet att en
kemikalieolyckor etc skullekämenergiolyckor,fredstida hot

förbetydelseviktiga ledningsfrågorkunna belysa ävenav
kngssituationer.

Rikspolisstyrelsen5.3.3

Kommittén förRPS deltar iRikspolisstyrelsen
KUR tillsammans medutvecklingssamarbete rättsområdetinom

Kriminalvårdsstyrelsen.Sida, DomstolsverketRiksåklagaren, samt
för samråd och utbyte informationfungerar forumKUR ett avsom

och rättsbiståndsinsatser. deltar ierfarenheter vad RPS ävenavser
utvecklingssamarbetet inomden informella förstyrgrupp

Östeuropa programperiodenCentral- och för 1999-rättsområdet i
delbetänkandeförslaget2001 bildats i enlighet med i KUR:ssom

SOU 1998:86.
utvecklingssamarbetet vidsamordnasInom RPS en

rikspolischefen.internationell lyder direkt underenhet som
medutvecklingssamarbete enlighethar bedrivit bilateralt iRPS

stöd sedan Utvecklings-Säkerhetsfrämjande 1992.regeringens
Östeuropa drygtoch har 40samarbetet med Central- omsatt

PetersburgEstland, Lettland, Litauen, Polen, Sztmiljoner kronor i
programperioden beräknasKaliningrad. 1999-2001och För

till miljoner kronoröka omfattning och uppgå 15iinsatserna ca
enbart under 1999.
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RPS deltar dessutom i multilateralt utvecklingssamarbete,
främst olika EU-program inom rättsornrådet.genom

Sedan årsskiftet 1998/99 har finansieringen det polisiäraav
utvecklingssamarbetet övertagits Sida.av

RPS policy mottagarländernaär skall visa viljaatt atten
utveckla den demokratiska beivra korruption ochsamtprocessen
andra oegentligheter. Den övervägande delen alla insatser ägerav

i mottagarlandet och står i möjliga mån förmottagarna störstarum
lokala kostnader, lokaler, hotell tolk.t.ex. samt

Alla insatser inom utvecklingssamarbetet föregås av en
förstudie i mottagarlandet. Kontaktema samordnas på
departementsnivå i mottagarlandet. Under såväl förstudier som
genomförande de nordiska polissambandsmänär finnssom
stationerade i mottagarländerna mycket betydelse. Istorav
Estland, Lettland och Litauen har regeringsavtal om
utvecklingssamarbetet på rättsområdet för programperioden 1999-
2001 slutits under hösten 1998. Förhandlingar liknandeettom
avtal med Polen pågår.

Inledningsvis innehöll utvecklingssamarbetet delarstora av
materielöverföring, idag ligger tonvikten vid utbildning och
kunskapsöverföring. Narkotika, kriminalteknik, ekonomisk
brottslighet och dokumentkontroll exempel på områdenär inom
vilka bedrivitRPS utvecklingssamarbete. Ledningsstruktur och

område ökar betydelseär imanagement ett och har blivit alltsom
efterfrågat i mottagarländerna.mer

En de insatsernastörre sarrmordiskt projekt kallatär ettav
Nordic Baltic Police Academy NBPA. Polisskoloma i Sverige,
Finland, Norge och Danmark erbjuder rad kurser inom bl.a.en

lcriminaltelcnik, penningtvätt och brottmanagement, barn påmot
plats i mottagarländerna. Selqetariatsfunktionen för NBPA roterar
mellan de nordiska länderna och finns för närvarande vid
polishögskolan i Sverige.

ÖCBsRPS ingår i särskilda för internationellgrupp
verksamhet inom det civila försvaret där ömsesidig information

funktionsansvariga myndigheters biståndsverksamhet. RPSges om
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dock särskilt totalförsvarsstöd inom sittlämnar inte något
sektorsområde.

Socialstyrelsen5.3.4

Socialstyrelsen genomför sedan utvecklingsstöd i Baltikum1997
Östeuropakommittén.med ekonomiskt stöd från Arbetet startade

efter förfrågan från Hälsoministeriema de baltiskai staterna.tre
alla de baltiska Socialstyrelsen stöd i arbetetI tre staterna ger

med nationella riktlinjer, lokala/regionala planeringsunderlag samt
utbildning området katastrofmedicin och upprättandetinom av
giftinformationsverksamhet.

förUnder hösten har kongress giftinformation alla1998 en om
baltiska ledning. samband medunder svensk dennaIägtstater rum
påbörjades medi Litauen arbetet riktlinjer för beredskap inom
kemskyddsornrådet. Regelbundet konsulterar kollegor från de tre
länderna Giftinformationscentralen Stockholm föri samlaatt
erfarenhet för uppbyggnaden motsvarande verksamhet iav en
hemländema.

Under 1997/1998 har med deltagare från alla deseminarier
baltiska länderna deni avsikt kartlägga nuvarandeägt attrum
situationen vad gäller katastroforganisationer. Därefter har
länderna påbörjat arbetet med katastrofplaner.nationella Under
hösten 1998 diskuterades dessa planer, och behoven fortsattav
arbete fastställdes.

Ett seminarium inom området kämenergiolyckor och
strålmedicin anordnades Litauen våren varefter arbetei 1998, ett
med utarbetande katastrofplan påbörjades.av en

Utbildning för sjukvårdspersonal olycksplats,på i
katastrofområden och sjukhuspå i samband med stora
olyckor/katastrofer liksom planering för sådana händelser saknas
helt de baltiskai länderna. arbete med framEtt att ta
utbildningsplaner och utbildningar pågår i samarbete mellan
Socialstyrelsen, svenska landsting och för derepresentanter
baltiska länderna och deras ministerier. Arbetet förväntas pågå till
och med år skall2001. Under 1999 utbildning för instruktörer från
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Lettland och Litauen på Universitetssjukhuset iäga rum
Linköping. Viss hjälp med utbildningsmaterial har påbörjats och
kan komma utvidgas de följande åren.att

LettlandI pågår arbete med revidera, reducera ochett att
eventuellt komplettera befintliga beredskapslager läkemedelav
och frånutrustning sovjettiden. Arbetet, nyligen startat,som
genomförs i samarbete med Socialstyrelsens materielansvariga och
Läkemedelsverket i form utbyte erfarenheter och beräknasav av
pågå under 1999.

Någon stödverksamhet till Polen bedrivs inte i nuläget.
Däremot har kontakter vid flera tillfällen medtagits Szt Petersburg

dessa har inte resulterat samverkan.iännumen
Någon samverkan med Försvarsmakten, Försvarets sjukvårds-

eller Räddningsverket har inte Behov har intecentrum ägt rum.
förelegat, det kan komma aktualiseras i framtiden.attmen

Socialstyrelsen har för sin stödverksamhet inte erhållit några
medel inom för det Säkerhetsfrämjande stödet ellerramen
försvarsanslagen. dockDet motiverat, enligt Socialstyrelsen,vore

vissa delar utvecklingsstödet finansierades någotatt av genom av
dessa anslag då stödet till vissa delar har totalförsvarskaraktär.

Stödet har hittills uppgått till 2 miljoner kronor.
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Myndigheternas erfarenheter6 av

samordning utvecklingsstödetav

till Baltikum och Polen

6.1 Försvarsmakten

Försvarsmakten samordningen stödet till de baltiskaatt avanser
har fungerat Försvarsmakten, Pliktverket,väl mellanstaterna

svensk försvarsindustri. Samarbete ochFOA, FMV gentemotsamt
svenska civila myndighetersamverkan i sammanhanget med andra

omfattning. dehar aktualiserats i nämnvärd I den måninte
förekommit har kvaliteten varierat.

till havs har samverkanI samband med minröjningsoperationer
med Sjöfartsverket fungerat bra.

svenskaFörsvarsmakten samordningen mellanattanser
kontinuerligamyndigheter kan förbättras, t.ex. genom

informationsmöten biståndsmyndigheter förmed berörda att
påskynda beslutsprocesserklargöra behov, främja samordning,

för sådanaFörsvarsdepartementet bordeetc. attansvara
Försvarsmaktensamordningsmöten genomförs kontinuerligt.mer

föreslår Baltstödskoordinator vidvidare särskilden
medFörsvarsdepartementet projektgruppalternativt permanenten
medfrån Försvarsmakten, Sida mfl. myndigheter,representanter

uppgift detta ochhålla ihop utvecklingsstödet och samordnaatt se
till Påmyndigheterna sedan verkställer utvecklingsinsatser.att
detta kan beslutsvägen uppåt kortas och förenklas.sätt



58 Myndigheternas 1999:6erfarenheter samordning... SOUav

kontakter medI utredningen har Försvarsmakten framhållit att
långsiktigheten för behöverdet militära utvecklingsstödet
förbättras. Detta bedöms kunna främstske attgenom
Försvarsmakten långsiktiga uppdrag och tilldelasges en
ekonomisk för genomföra uppdragen. Försvarsmaktenattram

också administrationen kunde förenklas. Idag upplevsattanser
varje stödåtgärd, mindre omfattning, krävaäven stortettav
administrativt arbete. Samtidigt upplevs tiden från det att ett

framförtsönskemål från baltisk fattattill dess regeringenstat atten
beslut i ärendet onödigt lång. Försvarsmakten pekar bl.a.ett som

på regeringsbeslut falli vissa fattats först halvt år efter detatt ett
Försvarsmakten lämnat anslagsframställanin i ärendet.att

Försvarsmakten ordning med årliga regeringsuppdragattanser en
bör skulle kunna arbeteDetta innebära i tvåövervägas. ett steg:

Uppdrag regleringsbrev år samverkan med deSteg i il att
baltiska fram för förplan år 2 preliminär planstaterna ta samten
år plan redovisas för regeringskansliet budgetunderlagetDenna i

skickar formellai år Samtidigt de baltiska regeringarna sinmars
begäran till den svenska underlag iregeringen. Detta processas
regeringskansliet, och motsvarande uppdrag i regleringsbrevetges
för verksamheten år

Steg innebär Försvarsmakten genomför beslutat stöd.2 att
Försvarsmakten det särskilt viktigt få möjlighetäratt attanser

till långsiktig projektenplanering de multinationellaen av
ochBALTBAT BALTRON. dessa projekt krävsInom att

Försvarsmakten erhåller stabilväl definierad målsättning ochen en
ekonomisk för projekten skall kunna fullföljas på braatt ettram

fåråren. ryckighet långsiktiga planeringEn i projektenssätt över
följdverkningar för de baltiska stödnationer.och övrigastaterna

Även det bilaterala stödet behöver, enligt Försvarsmakten,rent
bättre långsiktighet. har framförts frånKritik Estland däratt man
saknar i förväg fastställda ettårsplaner för det svenska stödet,
likartade dem de flesta stödländer.övrigaupprättassom av
Försvarsmakten det rimligt för planeringen i Sverigeattanser vore

framför allt för möjliggöra långsiktsplanering i deattmen en



samordning... 59erfarenheterMyndigheternas1999:6SOU av

för detsamlad ettårsplanländerna,baltiska göraävenatt en
stödet.militära

västländer,andravissaocksåFörsvarsmakten har noterat att
planerlångsiktigaårligennordiska,inklusive vissa presenterat

till de baltiskaför stödflera år sinaöver staterna.
förutgifternabristdetbetraktarFörsvarsmakten attensom

får belastaBaltikum intetilloch ammunitionöverföring vapenav
militärerhållaländerna intebaltiskabiståndsanslaget. deKan

Försvarsmaktenenligttvingas deöverskottsmateriel på denna väg
harförsvarsindustrin. Dettadirektmaterielköpa in dyratt avny

följderfarenhetermed negativafall, iblandskett i vissaockså som
föravsaknad kompetensmateriel,akut behov avmenav

överskottbetydandefinnsupphandling. Det ett av
skulle kunna utnyttjasi Sverige,försvarsmaterial, inte minst som

10-tal år i Baltikum.under ett
nordiska ochmedsamarbetetFörsvarsmaktens erfarenhet av
samarbetedettaövervägande del harländer god. Till ägtövriga är

ochBALTBATmultinationella projektendeinom somrum
internationelldeltar iFörsvarsmaktenBALTRON. även annan

baltiskastödet till desyfte samordnasamordning med staterna.att
varierar. Rentde nordiska ländernamedSamarbetet i övrigt

Finland.medbra samarbeteFörsvarsmaktenallmänt har ett
samordnat medutvecklingsstöd till BaltikumHemvärnets är

Danmark.
bl. ibaltiska länderna,Försvarsmaktens samverkan med deI a.

utvecklingsstöd, konstaterasplaneringen olikasamband med attav
mellan deoch lydnadsförhållanden skiljer sigorganisationer

angelägetenligt Försvarsmaktenbaltiska länderna. Det attär
utvecklingsstödsamordnade innanmyndigheter bättresvenska är

stödverksamhetersina respektivemyndigheterna ilämnas, så att
mottagarlandet.centrala frågor tillbudskap iger samma

baltiska ländernaprincipen låta deFörsvarsmakten att attanser
projekt bra.för Detför del kostnadenansvariga ärettavvara en

tackamellan projekt ochprioriteringarinnebär de tvingas göraatt
sådana.till mindre angelägnanej
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Överstyrelsen för civil beredskap6.2

ÖCB med baltiska ländernaEnligt har utvecklingssamarbetet de
värdefullt och Vidareoch Polen utvecklats på positivt sätt.ett

ÖCB uthållighet utvecklingen samarbetet borgar föriattanser av
god kvalité och långsiktighet.

sitt stöd till de frivilliga försvarsorganisationemas verksamhetI
ÖCBde baltiska länderna har haft hjälpi stor av

försvarsattachéema. Myndighetens samverkan med Högkvarteret
ÖCB ökaoch Räddningsverket har upplevts givande. önskarsom

framför civilasamverkan och samarbetet med andra allt- -
totalförsvarsmyndigheter.

ÖCB allt eftersom fler myndigheter och organisationerattanser
ökarinom totalförsvaret i det internationella arbetetengageras

behovet samordning. Informationsutbytet mellan myndigheterav
synergieffekter tillförbättras för skapa och möjligheterbehöver att

dubbelarbete.för undvikasamordnade insatser, samt att

Kustbevakningen6.3

intesamordningsmöten, finns det, enligt KBV,Utöver operativa
ländernamyndighetsnivå mellan de nordiskanågot samarbete på

Baltikum och Polen.utvecklingsstödet tillavseende
tidigare tekniskfanns detInom Sverige en

medsuveränitetsstödgmpp GTS, RPS, FOA, SjöVKBV, FMV,
forumflera ledd ansågs mycket braingick, UD, ettav som vara

upphörtför samordning olika stödprojekt. harDenna attav grupp
föreslår motsvarande samordningsgmppexistera. KBV att en

form med Försvardepartementet i ledningen.återuppstår i någon
fortsätterNågra myndigheterna FOA, FMV, SjöV, KBVav

regelbundenhet, Syftetdock träffas med 3 gånger/år.viss äratt ca
koordineringen mellansäkerställa den fackmässiga de iatt

myndigheterna.engageradeöbevakningsuppgifter närmast
arbetet Baltic Sea Region BorderKBV bedömer inomatt

Conference BSRBCCC,Control Cooperation som avser mer
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mellaneffektiv operativ samordning i gränskontrollarbetet
Östersjöländer, medförsamtliga kommer intensiñeras. Dettaatt att

samarbete och förmåga till gränskontroll både till lands och till
stabiliserandesjöss utvecklas och förbättras redan på kort sikt. En

faktor också regeringschefemas s.k. "Task for combattingForceär
organized crime" med sitt operativa den s.k. "Operativeorgan -
committee OPC.

samordningseffekterBetydande i totalförsvarsstödet uppstår
också indirekt redan etablerad verksamhet HELCOMinomgenom
hanterar akuta miljöskyddsåtgärder flyg- ochtill sjöss och inom
sjöräddningsornrådena. berörs förutomHär Kustbevakningen även
Räddningsverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket.

6.4 Styrelsen för psykologiskt försvar

Styrelsen för psykologiskt försvar SPF dessattanser
intresseornråde och verksamhet dvs. information och
infoimaiionsberedskap inför höjd beredskap och s.k. svåra
påfrestningar hög flerai grad berör andra myndigheters
utvecklingsstöd Baltikum.i SPF angelägenär attom vara
informerad all stödverksamhet från svenska myndigheters sidaom

i någon väsentlig grad handlar information tillsom om
medborgarna och medierna inför tänkbara krisförlopp.

Hittills har det, enligt SPFs mening, visat sig svårt skapaatt
fungerande och enkla kanaler för hålla de olika svenskaatt
myndigheterna informerade varandras planerade och pågåendeom
verksamhet i Baltikum. Uppenbarligen har det, med vissa
undantag ochSSI SKI, inte varit naturligt vända tillsigattsom

informations-,arbetat med upplysnings-SPF ochnär man
mediafrâgor med anknytning till krishantering. Kanske har
svenska myndigheter inte informations- ochsett
informationsberedskapsfrågor, vilka de flestai
ledningsorganisationer naturligen integrerade medär
ledningsfunktionen, något ligger inom s intresseornråde.SPFsom



62 Myndigheternas erfarenheter samordning... SOU 1999:6av

SPF förbättring informationsutbytet kan skeattanser en av
myndigheterna lämnar sidoinformation till varandraattgenom mer

bedömer andra myndigheter intresseradekannär attman vara av
eller beröras någon aktivitet planeras. finnsDessutomav som
möjligheten planerade verksamheter bedömsoch projektatt mer
samlat ställe,på någon form koordinationsorgan,ett genom av
varvid den nödvändiga informationssamordningen bättredå kan
åstadkommas. Båda kan också kombination.utnyttjas ivägarna en

6.5 Räddningsverket

Samarbetet med de baltiska räddningstjänst-inom ochstaterna
transportomrâdet har enligt Räddningsverkets uppfattning i
huvudsak präglats amkontinuitet, stabilitet långsiktighet,och även

projekt- och ñnansieringsbeslut har ettåriga ochvaritom
beslutsprocessen i ochSverige tidvis lång omständig. starktEn
bidragande orsak till kontinuiteten och stabiliteten deär att
samverkande chefstjänstemännen och kontaktpersonerna i såväl de
baltiska Sverige varit i desamma under helastaterna stort settsom
samarbetsperioden. Andra viktiga faktorer har varit förekomsten

kontinuerliga överläggningar planering och uppföljning,av om
upprättande projektplaner kvalificerat tolk-samtav gemensamma
och översättningsstöd.

Räddningsverket har koncentrerat samordningssträvandena till
de nordiska ländernas stödinsatser inom räddningstjänstområdet i
de baltiska Inom för det nordiska samarbetet inomstaterna. ramen
räddningstjänstornrådet har de nordiska ländernas planerade och
genomförda insatser och diskuterats årligen för sårapporterats att
långt möjligt insatserna till varandra, undvikaanpassa
dubbleringar och tillvara erfarenheter. flera fallI har de nordiskata
länderna Sverige, Finland och Norge gjort insatser,gemensamma
finansierade Nordiska ministerrådet, bl.a. inomgenom
riskanalysområdet och beredskapsplaneringen svåra olyckor.mot
Finland och har ocksåSverige tillsammans med Lettland och
Estland räddningstjänstövningar avseende allvarligagemensamma
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till lands. från de baltiska länderna deltarolyckor Representanter
också de konferensersedan 1998 observatörer i somsom

räddningstjänstavtalet.genomförs inom för det nordiska Iramen
sammanhang finns skäl de svenskadetta att notera att

baltiskaräddningstjänstmyndighetemas samverkan med de
betydande omfattning områdeni ävenstaterna somavser

flygräddning, miljöräddning till sjösssjöräddning, samt
kämkraftsolyckor strålskydd, alltberedskapen och inommot

för överenskommelser.internationella konventioner ochramen
farligt-gods-området RäddningsverketInom samverkar med

främst Tullverket riskanalysarbeteRPS och GTS. När det gäller
,och beredskapsplanering olyckor har Räddningsverketsvåramot

samverkat med länsstyrelserna främst Södennanlands,i
Västerbottens och Norrbottens län. två länen deltarDe senaste
också i motsvarande samarbete med Ryssland. Stödet till de
baltiska oljeskadeskyddsområdet genomförsinom istaterna
samarbete med Karlskrona kommun. samarbetsperiodensI
inledning försökte Räddningsverket långt möjligtockså så att
stimulera och stödja det omfattande kommunala vänortsutbyte
inom räddningstjänstens område fram.successivt växtesom

Räddningsverkets myndighetersamverkan med andra inom
Försvarsdepartementets ansvarsområde, med undantag från KBV,
har varit sporadiskt. Karaktären på verkets insatser i de baltiska
länderna medför kontakterna främst sker med myndigheteratt
inom andra departementsornråden.

Räddningsverket emellertid det fördelaktigtattanser vore om
samordningsgrupp bildades inompermanenten

Försvarsdepartementet med från de centralarepresentanter
myndigheterna. Det gäller inte minst för samordningen samtav
information och diskussion frågor det baltiskai samarbetetom

sammanhänger med såväl det särskilda Säkerhetsfrämjandesom
Östersjösamarbetetsamarbetet med i övrigt och PFF-som

samarbetet. Till detta kan komma frågor omfattassom av
Europasamarbetet och andra internationella avtal, konventioner

överenskommelser haroch Sverige anslutit sig till.som
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6.6 Frivilligorganisationerna

frivilligrörelsenInom saknar idag sammanhållenman en
bedömning från Regeringens sida, vilket försvarsrelaterat stöd som

särskilt angeläget. sådanEn bedömning skulle kunnaär ligga till
grund för de frivilliga försvarsorganisationernas
programverksamhet.

finnsDet önskemål från de frivilligaett
ÖCBförsvarsorganisationema, enligt Baltikum,Ag låta fåatt en

tydligare och aktivare samordningsroll för den civila
frivilligverksamheten, motsvarande den roll Högkvarteret har för
den militära frivilligverksamheten.

I övrigt Ag Baltikum samordningen mellan de centralaattanser
statliga aktörerna bör utvecklas och förbättras.

Vissa de svenska frivilligorgansiationerna, ochSLKt.ex.av
harSCF, visst utbyte med de andra nordiska länderna vad gällerett

utvecklingsstöd till Baltikum. konstaterarSCF övriga nordiskaatt
ländernas motsvarigheter till SCF inte alls lämnar något
utvecklingsstöd till Baltikum.

6.7 Totalförsvarets pliktverk

fannsTidigare samordningsgmpp organiseraden av
Försvarsdepartementet tvâ gånger för ömsesidigårmöttessom per
information. får respektiveNumera myndighet själv initiativ tillta
samordning. Pliktverket har sin naturliga samarbetspartner i
Försvarsmakten. Detta samarbete under utveckling.är

Försvarsattachéema i respektive land bidrar värdefulltmed
stöd.

En väl fungerande samverkan har etablerats Finlandmed
avseende Estland.

Pliktverket föreslår ömsesidiga infonnationsmöten föratt
myndigheter deltar i stödet återupptas isom
Försvarsdepartementets eller UDs regi.
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materielverk6.8 Försvarets

har haftFMV Sjöbevakning fruktbart och givandeAg ettgenom
samarbete med Kustbevakningen, Sjöfartsverket och F OA.

kontakter inom projekt "Sjöbevakning Baltikum" medFMVs
uppdragsgivaren UD/Försvarsdepartementet kunde enligt myndig-
heterna ha varit strukturerade och frekventa. harFMV mångamera

saknatgånger samtalspartner med "tillräcklig teknisk insikt".en
förståelse förDepartementens hur uppdragsmyndighet måsteen

verka kunde också ha varit Handläggningstiden delistörre. en av
de frågor projekt sjöbevalcning Baltikum har varitrörtsom
oförsvarligt långa. förklaringEn härtill kan inom UDattvara man
bytt ansvarig handläggare fleravid 4 tillfällen under de senaste
aren.

6.9 forskningsanstaltFörsvarets

harFOA i sin verksamhet riktad Baltikum haftmot en
kontinuerlig, givande och friktionsfri samverkan med förstai hand
FMV, KBV, SjöV och RPS. Samverkan med Försvarsmakten har
varit sporadisk likväl mycket värdefull. kanDetnaturav mer men

FOAs övergång från anslagsñnansierad tillnoteras att
intäktsfmansierad myndighet har, inom vissa områden, inverkat
menligt frekvensenpå och möjligen kvaliteten vad gälleräven
kontakterna med Försvarsmakten.

Av viss betydelse för FOAs stödinsatser har varit
möjligheterna för huvudsaki syftenandra upprätthållaatt
regelbundna informella kontakter med forskare och
försvarsmyndigheter i framför allt Finland och Norge. Här kan
också de nordiska länderna har samarbete inomnoteras att ett gott
försvarsmiljöornrådet, i vilket amerikanska organisationeräven
deltar.

ökaFör kunskapen, förbättra samordningen och spridaatt
information svenska myndigheters insatser till förstödom
Baltikum har FOA tidigare föreslagit upprättandet av en
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Internet,påhemsidaformexempelvis idatabas av engemensam
tillgång till.kunde haberördaallasom

fram viktenvill lyftaerfarenhet FOA är attEn avsom
kunnaeffektivtförtillräcklig kompetensharmottagarsidan att

försvarsområdetstödinsatser. Inomutifrån kommandeutnyttja
denförbättringarförbaltiska sidanfinns på den ännu utrymme av

utöka sinaskulle här kunnakompetensen. FOAanalytiska
vadutsträckningiexempelvis änstödinsatser, störreattgenom

och tjänstemänforskarehandledaochsker ta emot yngresom nu
erbjudsde möjligheterutnyttjafrån Baltikum. Genom att som

verksamhetsådanskullefor PHARE-programmetinom enramen
finansieras EU-delvis, kunnaåtminstoneförhoppningvis, av

kommissionen.

utanförMyndigheter6.10

områdeförsvarsdepartementets

myndighetsligga i varjedet bör egetSocialstyrelsen attanser
sininformationeller lämnasamordnaintresse att om

främjamyndigheter. Ettandra sättstödverksamhet till att
vadinfonnationsutbytetömsesidigaoch detsamordningen somom

enligtkanverksamhetsområdencivilamellan olikaochinompågår
ÖCB,myndighet,någon utsest.ex.SoS att somvara

aktivitetervilkauppgifter påsamlaför inkoordineringsansvarig att
och vilka insatserbedrivsstödinsatseroch avsessomsom

läggasborde kunnainformationpåbörjas. Denna enupp
beredskapsmyndigheter.för allatillgängligdatainforrnationsbank,

kansamordningenochinformationenförbättraEtt sätt attannat
seminariumsvensktårvarje gemensamtettatt arrangerarvara man

respektivestödinsatservilkaklara attför utatt anserman
genomföra.skulle kunnaorganisationellermyndighet
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7 Utredningens rådgivning på
regeringsnivå

7.1 Allmänt rådgivningen och dessom

former

I regeringens uppdrag direktiv 1997:52 ingår inom föratt ramen
uppdraget verka rådgivare inom totalförsvarsområdet påsom
regeringsnivå de baltiska länderna, där Lettlandgentemot
inledningsvis prioriteras, Polen.samt

Bakgrunden till uppdraget i denna del torde nuvarandeattvara
svenska totalförsvarsstöd fått sin tyngdpunkt i avgränsade
verksamheter inom olika militära och civila
totalförsvarsfunktioner, medan övergripande rådgivning till
försvarsdepartements- och regeringsnivån förekommit i mycket
ringa utsträckning. Detta har haft den effekten delsatt
mottagarlandet saknat erforderligt stöd i policyfrågor, dels vi på
svensk sida inte skapat det breda perspektiv önskvärtoss som vore
för tillsammans med mottagarländema, kunnaatt, prioritera olika
delinsatser effektivt.

Utredningens rådgivning har haft sin tyngdpunkt i övergripande
frågor kring säkerhetspolitik och totalförsvar. Den har i huvudsak
bedrivits formi kontinuerligt återkommande med olikamötenav

på ministerie- och politikemivå,representanter vecka,ca varannan
där önskemål och behov stöd preciserats, utvecklats,av
konkretiserats i olika former och följts Tiden mellan mötenaupp.
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slqiftväxlinghemmaplan,kunskapsinsamling påförhar utnyttjats
olikaarbetet inomfortgåendeinför detförberedelseroch
formhjälp imigknutit tillvid behovharprojekt. Jagigångsatta

organisationer.myndigheter ochsvenskafrånolika experterav
Lettland och itillrådgivningbedrivithar främstUtredningen

vid olikavihartill Litauen. Dessutomutsträckning,ökande
behovvilkaefterhöraföroch PolenEstlandtillfällen besökt att av

finns där.totalförsvarsstöd som

rådgivningLändersvis7.2

lettiskedåvarandealltsedanutredningsselxzretare har,och minJag
regeringhos SverigesbegäranKratsinsförsvarsministems om

verkatförsvarsplan,lettiskutarbetasvenskt stöd att somen
regering.Lettlandstillrådgivare

till dettyngdpunktmedhar bedrivitsRådgivningsverksamheten
högstastrukturertill andraochförsvarsministerietlettiska
främstharRådgivningenområdet.med inomnivålettiska ansvar

motsvarandeförsvarsplanupprättandetstöd införomfattat enav
lettiskaför detprogramplanochtotalförsvarsbeslutsvensktett en
hjälp ikommitDärtill harutveckling.långsiktigat0talförsvarets

mobiliseringslag.upprättandemedbl.a.lagstiftningsfrågor, enav
förgenomförtshartotalförsvarsutbildningförverkatharVi att

varvid FHSministeriema,chefer vidoch högreministrarpolitiker,
förÖCB harVigenomförandeansvar. svarathaftoch ett

hjälpmedfrån Sverigeförsvarsupplysningsstödkoordineringen av
civilområdetMellerstaCivilbefálhavaren iochfrån främst SPF

svensköversättningockså initieratharViCB M. av
lettiskadenförstödberedskapslagstiftning som

svenskaöversättninginitieratochförsvarsutvecklingen aven
viVidare harförsorg.Försvarsmaktensarméreglemente 2 genom

ochministerierlettiskamellansamordnatochinitierat möten
någraoch råd inomstödför lämnamyndighetersvenska attm.m.

ochberedskapslagringavseendetotalförsvarssektorer,viktiga t.ex.
ifinansieringochförnödenheterförrådshållning av
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ÖCBsammanhanget. har för viktig medverkan i sistnämndasvarat
avseenden.

För stödet till den lettiska militära planeringen har jag knutit till
mig militär tidigare militärbefälhavare. Dennaexpert åtgärden
har lett till ökad rådgivningskompetens i militära frågor.en
Dessutom har den militära kunnat fånga väsentligaexperten upp
behov svenskt stöd från Lettlands försvarsministerium ochav
försvarsledning.

Litauen har visat starkt intresse för vissa någotett mer
avgränsande frågor. För Litauens räkning har vi initierat och
koordinerat totalförsvarskurs för parlamentariker och ledandeen

ÖCBinom ministeriema, där och Försvarshögskolanpersoner
engagerades kursanordnare. Rådgivning har påbörjats isom
begränsad omfattning till Litauen stöd i den uppbyggnadensom av

integrerad civil-militär ledningsstruktur på högre regional nivå.en
Liksom för Lettland har jag knutit till mig militär förexpert atten
bistå litauema med detta stöd. På tid har rådgivningen tillsenaste
Litauen kommit omfatta ocksåatt övergripandemer
planeringsfrågor.

Estland har visat allmänt intresse för rådgivningsstöd på
regeringsnivå inte efterfrågatännu någon specifik hjälp.men

Utredningens kontakter med Polen har varit ochsparsamma,
någon svensk totalförsvarsrådgivning på regeringsnivå har ännu

efterfrågats.inte Behovet fortsatta insatser därför osäkert.ärav

7.3 Rådgivningssamordning med andra
länder

Jag och min utredningssekreterare har haft mycket braett
samarbete och utbyte med finska försvarsministeriet resulteratsom
i koordinerade och ensade uppfattningar inom vissa stödprojekt

Finland och Sverige bedriver i de baltiska länderna. Samrådsom
och överenskommelser har skett rörande samordningen av
Pliktverkets stöd till Estland personregistreringssystemettav av
värnpliktiga, "State Defence Course" i Lettland svensksamt
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regeringsnivån itilltotalförsvarskonceptbeträffanderådgivning
Estland.

tillstödetförsvarsrelateradedetdiskuteratkortfattatharVi mer
ochi Norgeförsvarsdepartementenmedbaltiskade ävenstaterna

Danmark.
ochkontakterinformellaantalhafthar jagövrigtI ett

USAminstdå inteochstödländer,andramedinfonnationsutbyten
samarbetefördjupathar visstdelfrågornågraStorbritannien. Ioch

ägt rum.
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De nordiska ländernas

utvecklingsstöd inom
försvarsområdet

8.1 Finland

Försvarsministeriet i Finland koncentrerar sitt försvarsstöd till
Estland och arbetar där främst huvudstaben försvarsstaben.mot
Finland har lämnat försvarsrelaterat utvecklingsstöd till Estland
alltsedan älvständighetsförklaringen, då Finland fick förfråganen

utbilda officerare frånatt Estland.om
Stödet har i huvudsak omfattat kunskapsförmedling och

utbildningsstöd. Finland främst på utbildasatsar estniskaatt
officerare och på bygga försvaretatt från grunden.upp
Utbildningen började 1992 med 10-20 elever på finskaca
kadettskolan. Idag har 70 underofficerare och officerare30ca ca
utbildats kadettskolan. Utbildningsstödet bedrivs dels i Estland
med stöd sakkunniga från Finland, dels finska kadettskolor.av
Olika specialkurser genomförs också delsom en av
utvecklingsstödet.

Det materiella stödet mycket begränsat.är Finland har dock
donerat artilleripjäser och ammunition till Estland. Finska
regeringen har vidare fattat vissa beslut försäljningäven om av

till Estland.vapen
Någon rådgivning på ministerienivå sker för närvarande inte.
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ochomfattandebedriverFinlandiInrikesministeriet ett
Estland, ävenmed främstutvecklingssamarbetebetydelsefullt men

främstgällervadLitauen,ochLettlandmed
lands.tillgränsbevalmingsfrågor

markfinskamiljoner140medbidragithitintillsFinland har ca
tillgårdelavgörandeheltEnförsvarsfrämjande insatser.för

små.Litauenoch ärLettlandtillBidragenEstland.
aktivitetersåfinansierasBaltikumtill attUtvecklingsstödet som

medanförsvarsbudgetenbetalas viaFinlandgenomförs i
viafinansierasBaltikumgenomförs iaktiviteter som

Utrikesministeriet.
braharFinland ettiFörsvarsministeriet att mananser

Finland,mellantrilateralaharBl.a. mötenmed Sverige.samarbete
EstlandsdiskuteratillsyftandegenomförtsEstland attochSverige

iansvarsfördelningenochstödförsvarsrelateratönskemålolika om
VidareSverige.ochFinlandmellansammanhanget manser

påtotalförsvarsrådgivningtillhandahållerSverigepåpositivt om
Estland.iregeringsnivå

rollviktig närfyllerBALTSEA-gruppenFinland att enanser
försvarsrelateradedetsamordningenövergipandegäller dendet av

stödet.

Norge8.2

Baltikumfrågor trots attisiggradvishar manNorge engagerat mer
finnsstödetÖstersjöland. SäkerhetsfrämjandedetFör eninte är ett

Baltikumgrupp,Enförsorg.UDsframtagenhandlingsplan genom
Försvars-,UD,kontor,statsministernsfrånmed representanter

verksamheten.samordnarMiljödepartementen,ochNärings-
förkronornorskamiljonermed 46bidragitharNorge
En1994-97.periodenunderBaltikumifredsfrämjande insatser

iPFF-aktiviteterdeltagande inorsktdel utgörstor
tillbiståndmultilateraltÖstersjöområdet. ocksåingårHäri

besöksutbyteförkostnaderliksomBALTRON,ochBALTBAT
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för officerare. På materielsidan har Norge bidragit bl.a. med
tillpansarvämsvapen BALTBAT.

Norge har för avsikt vidareutvecklaatt sitt stöd avseende
BALTBAT, BALTRON, BALTDEFCOL, hemvärnets utveckling i
Baltikum olika utbildningsinsatser, materielstöd patrullfartyg,
viss eldledningsmateriel m.m. generellt suveränitetsstödsamt
främst inom gränskontroll/-bevalcning

Utvecklingsstödet har enligt Forsvarsdepartementet tidigare
haft ad-hoc-karaktär. Man det viktigt skapaatt är attanser numera

helhetssyn och inte bara arbeta med enskildaatt projekt fören
respektive land. helhetssynenI inkluderas inom Nordenen samsyn

med EU-ländersamt även de nordiska.utöverev.
Den nordiska koordineringen utvecklingsstödet uttrycksav som

viktig och betydelsefull, formerna för samordningen kanmen
utvecklas och bli bättre. Norge vidare både IDAB ochattanser
framför allt BALTSEA viktiga iär sinagruppen
samordningsroller.

8.3 Danmark

I policyn för det danska försvarsministeriets östsamarbete anges
de övergripandeatt målen stärka stabilitetenär ochatt det fredliga

samarbetet i Europa. Utvecklingssamarbetet bl.a.gentemot
Baltikum och Polen skall bidraga till säkra den civila ochatt
demokratiska kontrollen deöver väpnade styrkorna stödjasamt
ländernas till interoperabilitetsträvan med NATO och deras
medverkan i internationella operationer och PFF-verksainhet.

Danmark bistår inom denna de baltiska ländernastreram
uppbyggnad de nationella försvaren rådgivnings-,av genom
utbildnings- och övningsinsatser materieldonationer.samt Någon
strategisk rådgivning regeringsnivån,gentemot motsvarande den

utredningen bedriver, har inte för avsiktsom genomföra.attman
Rådgivningen från Danmark koordineras främst genom
försvarsattachéemas försorg. Dessa lyder direkt under
försvarsministeriet.
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baltiskatill deutvecklingsstödetdet danskaTonvikten i
viktigaiskapaförsökaidag påligger attstaterna samsynen

försvarsministerierna/försvarsstabema imellanförsvarsfrågor
försvarsministeriet/försvarsstaben.danskaland och detrespektive

motsvarande.talks ochstaffregelbundnasker möten,Detta genom
BALTRON,till BALTBAT,stödetområdenviktigaAndra är

olikaofficersutbildning påoch tillBALTDEFCOLBALTNET,
pluton-såsomaktivitetergenomfördes 50Under 1998nivåer. ca
vid deofñcersutbildningavanceradkompanichefsutbildning,och

förinstruktörsutbildningmarinakademiema,ochdanska arrné-
kommunika-på marinensoch utbildninghemvämsofñcerare

tionssystem.
likaintetill Polenutvecklingsstödetförsvarsrelaterade ärDet

medhjälpa tillpåinriktas främstStödet attomfattande. att
NATOmedinteroperabilitetförsvarsmaktenspolskaförbättra den

försvars-fredstidapolskadetutvecklamed attsamt
system.defencetheledningssystemet management

tilldanska kronormiljoneromkring 204anslogDanmark
perioden 1994-1997.Baltikum underåtgärder iförsvarsfrämjande

BALTBAT,utbildninggick tillmedlenHuvuddelen menavav
i dedeltogbaltiska soldaterförkostnaderocksåinräknade är som

tillhar gåttCa 15 %i Bosnien.fredssbevarande insatsernadanska
del harlitenEndastoch fordon.uniformerförsvarsmateriel ensom

avsett vapen.
harländernade aktuellatill allaUtvecklingsstödet numera

programstymingÖvergripande 3-årigstramats somengenomupp
detaljplanering.myndigheternasdanskaför deutgångspunkt

formmedel imyndigheternadärvidtilldelarMinisteriet av
Medelstilldelningenplanen.uppgjorda 3-årsutifrån denramanslag

tilldelningdennakronor. Idanska ärmiljoner1998 100var
projektuppkomnasnabbtad-hoc-verksamhetinräknat vissatt

dennaFörsvarsministerietDanskauppstå. attkan anser
decentraliseratstyrning ochövergripandekombination av

samordnaÖkade möjlighetermyndigheternagenomförande attger
baltiskadeDanmarkdelsverksamhet inomsin även gentemotmen

länderna.
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Danmark det viktigt med stark nordisk koordinationanser en av
utvecklingsstödet angelägetär andra västländerävenattmen om

och medverkar i stödet. BALTSEA härengageras gruppen anses
spela viktig roll för samordning övergripande karaktär.en av mer
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Utredningens principiella
överväganden

9.1 Totalförsvarsstödet till de baltiska
Viktigt inslag i svenskstaterna är ett

säkerhetspolitik

F örsvarsberedningen framhåller i sin Förändrad omvärldrapport -
omdanat försvar Ds 1999:02 bl.a.:

"Stärkandet Östersjöregionensamarbetet och säkerheten iav
bör fortsatt centralt elementutgöra i vår säkerhetspolitik.ett Våra
insatser bör långsiktiga och präglas uthållighet.vara av
Försvarsberedningen föreslår stödet till de baltiska ländernasatt
uppbyggnad totalförsvar och andra säkerhetsñmlctionerav
utvecklas och fördjupas, liksom vårt säkerhetssamarbete med
Polen och Tyskland."

delarJag givetvis dessa bedömningar och stödjer förslagen.
Deras bakgrund enligt minär mening söka kombinationiatt en av
omständigheter. Grundläggande de baltiska lägeär staternas som
omedelbara till både Sverige/Norden i och Rysslandvästgrannar
och Vitryssland i Grannskapetöst. med Ryssland förenas med den
allmänna osäkerheten denna framtid, inklusive dessstatsom
framtida politik Baltikum.gentemot I sammanhanget framhåller
Försvarsberedningen Ryssland tenderat hävdaatt intressenatt egna
i närområdet och stundtals bl.a. de baltiskautsatt förstaterna
starka påtryckningar.
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breddpåbehovdetta lägehar i storattbaltiska ettDe staterna
derasiinslagenMångaställning.säkerhetspolitiskastärka sin av

perspektiv:delvis detta strävanihelt ellerpolitik börsamlade ses
övrigtutveckling iefterochochNATO EUimedlemskapefter av

StabiliseringekonomiskmålviktigaAndra ärbanden med Väst.
ochmedborgarskaps-uteståendelösandetutveckling,och av

godtagbarautvecklandetintegrationsfrågor samt av
Även uppbyggnadenRyssland. ettmedgrannlandsrelationer av

undertotalförsvar,rimligtutgångspunkterrespektivefrån stats
samladedeninslag icentraltledning,demokratisk är ett

säkerhetspolitiken.
efterinledningsvishartotalförsvarenUppbyggnaden av

första årendeUndersvårigheter.särskildafrigörelsen 1991 mött
Närbaltiskadekvar imilitärförband staterna.ryskafanns stora

ingentingefterlämnade de itillbaka stort settdrog sigdessa som
totalförsvar. Arvetbaltiskauppbyggnadenförkunde utnyttjas av

imateriell meningsåvälkostnader imedförthar somstorasnarast
hosförsvarentillattitydernegativakvardröjandedelvisfråga om

hos äldreauktoritäraform synsättoch ibefolkningarna av
finnsÄven försvarsutvecklingenfortsattaför denofficerare.

ledningsmässigt,avseenden:allaibegränsningar sagtsnart
vadgivetvismateriellt,utbildningsmässigt, samtorganisatoriskt,

ekonomisktoch samlatsamlad planering utrymme.gäller
för sigklartgivetvishar attföreträdarebaltiskaDe staternas

frånmassivtmotståskulle kunnalängden ettinte i enangreppman
förhållandevisMenrysk försvarsapparat. även ettåteruppbyggd

kantotalförsvarfolkföranlaatochsammanhålletvälbegränsat,
begränsadundermotverkaförtillräckligt ett storangreppattvara
Och minstuthålligt.aggressionbegränsadeller förtid mötaatt mer

tillbidrakantotalförsvar störresådant ettviktigtlika är att ett
"starkaunderliksomkriser,självförtroende inationellt

relationer. Detrutinmässigaövrigttider ipåtryckningar" i merav
stärktsådanthypotesrimligmening att ettenligt minär en

konflikter iframtidasannolikhetensjälvförtroende ökar att
skall kunnaVitrysslandoch/ellerRysslandmedrelationerna

kontrollerathanteras på sätt.ett
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dennaMot bakgrund ligger utvecklande och stärkandeett av
totalförsvaren dei baltiska inte bara i dessasstaterna utanegna,
också högi grad omvärldensi intresse.

9.2 Grundläggande: totalförsvar under
demokratisk ledning, ochstyrning
kontroll

råder bredDet de västligai demokratierna vikten atten samsyn om
nationella säkerhetsorgan, dvs. polis, försvarsorganisationer, ev.
inrikestrupper mil., står under betryggande demokratisk ledning,
styrning och kontroll engelska: democratic control . Denna

ledning inkluderar dels de besluten "det operativa"etc. yttersta om
utnyttjandet säkerhetsorgan, dels inriktningenav resp. av resp.

utveckling kortarei och längre tidsperspektiv, dels slutligenorgans
kontrollfunktion i mening, dvs.snävare närmasten en

verksamhetsrevision.
I Sverige utgår denna ledningsfunktion, under riksdagen,

från regeringen och sammanfattas inärmast regeringsformens l
kap. 6 Regeringen riket.styr

Principen demokratisk kontroll försvarenom av
totalförsvaren har varit frågaviktig i de tidiga diskussionernaen
mellan västdemolcratierna och de demokratierna i Central- ochnya
Östeuropa. dagI torde grundprincipen fullt deaccepterad iutvara

berörs i detta betänkande främst de baltiskastater staternasom
och Polen.

Det bör engelskans "control som del exempelvisnoteras att av
"democratic control har betydligt vidare innebörd svenskansänen
"kontroll". Viktiga innebörder sålunda också to directionexerciseär
over och "Command". De samlande begreppen demokratisk ledning,
styrning och kontroll alt. kortformen "demokratisk ledning" har denmot
bakgrunden utnyttjas utredningen.av
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fortlöpandenödvändigtlikväldetsvenska stödet attdetI är
praktiskaregler,konstitutionellaeftersomaspekt,dennabeakta

ochplanerings-ikompetensledningsprinciper samt
blihunnit ialltidifrånlångtregeringsnivånrevisionshänseende på

principen.grundläggandemed denparitet
ovanståendestödetsvenskabör detuppfattning motminEnligt

tillmotsv.,försvarsutskottparlamentenstillriktas främstsyfte
berörsministeriertill andraochförsvarsministerierna avsom

motsvarandetill revisionsorgan närmasttotalförsvarsñågor, samt
givetvismålgruppviktig ärRiksrevisionsverket. Ensvenska annan

karriär.stadierolikaofficerare i av

börexistensförsvarennationella9.3 De
stå i centrum

aktuellafrigörelsen inationelladenefterförsta årenUnder de
lätttotalförsvarsområdetstödet inomvästligaländer kom det av

förmåganutvecklatilldels attkoncentrerasinsedda skäl attatt
olikautvecklatilldelsinternationella insatser, attdelta i

räddningstjänst,exempelvis gräns-fredsändamål,förkapaciteter
haocksåländernade olikatordeInledningsviskustbevakning.och

medlemskap iinförförväntningarnavästligadeuppfattat det så, att
områden.dessalåg inomoch NATOEU

prioriteringaktuelladeharåren staternasUnder de senaste
Bakgrundenexistensförsvar.nationellaförförmånförskjutits till

tillrelationernapåillusionslöskapitelredan berörts ihar synen
insikthändelser,akuta attperspektivRyssland delvis i enav

existensförsvarsornrådetkrav inomställer sinaNATO tyngsta
NATO-insiktensamtidigaden ettmedlemskap, attinför ett ev.

tiden.bli avlägset iPolen kanförutommedlemskap
deutifrånnaturligsålundafokuseringändrade ärDenna nya

nordiskadeutifrånocksåupplevda situationdemokratiemas men
emellertidaktualiserar storerfarenheter. Dentidigare enstaternas

samband medaktuellt ivadproblem ärmängd utöver som
problem snartinsatser. Dessainternationellainriktning på avser
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alla områden den samlade försvarsplaneringen:sagt av en mer
komplex målbild, mångfacetterad organisation, störreen
resurskrav, längre planeringshorisonter.

Givetvis byggandet existensförsvarär legitimt redan påettav
folkrättsliga grunder. Sverige har enligt min uppfattning även
många andra skäl lämna stöd till sådan utveckling, ochatt en

då det svensktytterst egenintresse demokratiemaatt är ett att
Östersjönandra sidan alla kännetecknas säkerhetspolitiskav

stabilitet och trygghet i vidaste mening, innefattande även
totalförsvarsdimensionen.

För varje liten och i synnerhet dess ekonomiskastat, om
begränsade förhållandei tillär landets storlek, innebärresurser

uppbyggnaden nationellt existensförsvar utmaning.ett storav en
F örsvarskoncept måste utvecklas i ljuset säkerhetspolitiskt läge,av
geografiska förutsättningar, politiska ramvillkor och
resursprioriteringar inom hela samhället.

liggerDet till hands för flera denära demokratiema attav nya
söka nordiska förebilder. Många intressanta lösningar kan enligt
min mening överföras. Samtidigt ligger det fara i atten
tillhandahålla alltför tekniskt avancerade, omfattande eller
organisatoriskt komplexa lösningar från det nordiska området. Vi

inom den nordiskagör och övriga västliga kretsen klokt inog att
tillhandahålla enkla lösningar med små eller måttliga resurslcrav,
där de grundläggande försvarsbehoven fokuseras.mest

9.4 internationellaDen militära

förmågan bör utgå från de nationella
försvaren

fleraI de aktuella har sålunda utvecklatstaternaav separataman
för internationella insatser. I praktiken handlar det dåresurser om

stående förband. Detta har emellertid vissa tydligaarrangemang
nackdelar. detFör första kostnaderna höga;är för visst land harett
de bedömts uppgå till så mycket 20 % försvarsbudgeten.som av
För det andra kan det visa sig svårt efter utbildningatt ge
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detdet tredjeuppgifter. Förmeningsfulla ärfortlöpandeförbanden
utnyttjas inomskalldennaförbandsjälvklart hur typinte av

existensförsvaren.
erbjuder härmodellernanordiska ettskildanågotDe

internationellatillförmåganinnebärandehuvudalternativ, att
bas.värnpliktenochexistensförsvaretmedbyggsinsatser somupp

förrotationsbasis sättabrigadema på attSverigeI ansvarges
Fördelarnaefterfrågan.aktuellutifrånenheterinternationellaupp

ochlägreallmäntbedömningsvisblirKostnadernabetydande.är
frånErfarenheteraktualiseras.insatserhuvudsak barauppstår i när

tillautomatisktåterförsinternationella insatsernade
aktualiserasuppgiftermeningsfulla"krigs"förbanden. Frågan om

vämpliktssystemet,frånutgåendeförankringen,folkligainte. Den
maximeras.

fullasamarbetsländema detaktuella ansvarethar deGivetvis
enligt mindetlösningar. Menorganisatoriskaför valet voreav

sida intenordiskövrigsvensk ellerfrånuppfattning fel om man
slutsatser.ocherfarenheterbeskrivnafullt härmeddelade sig ut av

bärkraftigtTotalförsvar9.5 är ett

koncept

syfte kunnamedkoncept attmodern meningTotalförsvar i är ett
maximalt iinomcivilaochmilitära statsamutnyttja enresurser

likaledes kunnaförochexistensförsvarsamband med attett
samband medeffektivt iexisterande försvarsresurserutnyttja

särskilttillämpbartkatastrofer Konceptet ärfredstida etc. om
eller igenomföras inomskallexistensförsvaretavsikten är att

medstormakterförterritonet;till detdirekt anslutning egna
Detintresse.begränsatdet därmedharambitionerglobala ett mer

ländernanordiskadeförvånandebakgrunden inteden attär mot
utvecklat det.systematiskt haroch Schweiz mest

det integrerartotalförsvardimension ärspeciell attEn ettav
också lederorganisatoriskt ochsamhälletdet övrigaförsvaret med

samlade försvars-deiantal medborgaretill störreettatt engageras
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ansträngningarna. Därmed det ocksåutgör verktyg för folkligett
föranlcring.

De allmänna kriteriema för totalförsvarett sig vidareter utan
tillämpliga på de baltiska och i huvudsakstaterna också på Polen,

detta land har befolkningsmässigtrots att resursbasen av en annan
storleksordning och dessutom det kommande NATO-genom
medlemskapet kommer i delvis läge. NATO-ett annat
medlemskapet har dock inte hindrat exempelvis byggaNorge att

effektivt totalförsvar.ettupp
I synnerhet Lettland och Litauen, också Estland och Polen,men

har i olika kontakter med Sverige markerat tydligt intresse förett
utveckla totalförsvaratt nordisk Enligt min uppfattningtyp. ärav

det viktig uppgift för det svenska totalförsvarsstödeten att
tillhandahålla gwndkoncept och planeringsmetodik både i ston
och inom enskilda samhällssektorer. Export svenskaav
myndighetsstrukturer bör däremot inte bedrivasetc. olcritiskt;
skälen vidareutvecklas dettai kapitel.senare

9.6 Militärt försvar: annéstridskraftema

viktigastär

Sverige utvecklade under det kalla kriget allsidigtett sammansatt
militärt försvar med såväl armé- marin- och flygstridslcrafter.som
Resursfördelningen har traditionellt varit l/3 till armén, l/6 till
marinen och l/3 till flygvapnet resten har gått till gemensamma
behov. En viktig del bakgrunden har varit militärgeograñav en

gjort det synnerligen lämpligt kunna bekämpasom att angripareen
redan till havs, medute marin- och flygstridskrafterna, samtidigt

flygstridskraftema huvudroll också i luftförsvaret.som Igavs en
sammanhanget kan det dock konstateras uppbyggnadenatt ettav
sådant försvar, liksom markstridslcrafter med hög gradav en av
mekanisering många stridsvagnar m.m. varit syrmerligen
kostnadskrävande.

Det uppenbartär de baltiska Polensatt situationstaterna berörs
inte i detta avsnitt saknar de militärgeograñska och resursmässiga
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Påsvenskaenligt det receptet.för avvägningförutsättningarna en
grundergodadetjagpåförefallersidabaltisk sersomman nu --

lättapåkoncentrationmedförsvarslösningarinriktad på envara
uppgiftertänks hamarinstridskraftemamedanarrnéstridslaafter,

med vissaflygstridsldaftema,ochneutralitetfred ochfrämst i
begränsadmycketfårbaltiskamellan deskillnader staterna,tre en

roll.
försvarskonceptfinskamed detparallellerfinnsstyckenlångaI

kalla krigetshälftenförstaundersynnerhetutvecklades i avsom
resursbristmed denochsäkerhetspolitiska lägemed detperiod,

modernadagensifinnsGivetvisupplevde.Finland då ävensom
lösningaroch ärkunskaperväsentligaförsvarfinländska som

staterna.baltiskapå detillämpbara
försvars-förefaller vissaförsvarsorganisationsvenskadagensI

för deexempelnyttigaNorrlandfrånkoncept mestövre somvara
territoriella försvaret idetfrämst påsyftar dåJagbaltiska staterna.

med dessLuleå-Boden,områdetnordöstområdebrettett om
medsamverkanmarkstiidskrafter ilätta närastarka inslag av

Även finns förplaneringdenhemvärn.lokalt rekryterat som
intressant.rimligtvisstäder börvåraförsvaret största varaav

givetvis primärtförsvaretsvenskadetUtvecklingen styrs avav
behovbaltiskaförsvarsbehov. Denationella staternasvåra av

faktor ioviktigsamtidigt ingenstödsvensktkompetent är
internationella insatsersvenskaförambitionerökadeperspektiv av

baltiskföregåendedeti ärEnligtslag.olika resonemanget enav
svensklevandesannolik. Enarméstridskrafterlättapåfokusering

därförhemvämterritorialförsvar och ärbeträffandekompetens en
stöd.svensktförutgângpunktviktig ett

börlångsiktsplaneringtillFörmågan9.7

stödjas
aktuelladeutvecklingenharharredanjagSom antytt av

periodenhittillsvarandedenunderförsvarssystemnationernas som
kombineratharad-hoc-karaktär. Man etthaftdelvisfria stater
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nytänkande och punktvis stöd från med åtskilligt gamlaett väst av
sovjetiska tänkesätt, organisationsforrner och rutiner. harMan
samtidigt ökandei grad blivit medveten systematisk,attom en mer
långsiktig hantering totalförsvarets planering nödvändig.ärav

sistnämnda utveckling bör enligt min uppfattning välkomnas
och stödjas. olika delsystemDe formi personal, materiel ochav
organisation ofrånkomligade byggstenarna i försvarutgör ettsom
har vanligen sådan livslängd, enskilda beslut fåratt
konsekvenser för lång tid framåt, ofta för årtionden.t.o.m.
Frånvaron systematisk långsiktsplanering innebär storaav en
risker försvarsekonomin på längre sikt går helt kontroll.att Denur
konkreta konsekvensen kan då bli endera, försvarsanslagenatt
måste ökas på eller försvarsorganisationen blirett sätt,oavsett att
stående "halva"med personal tillräcklig utbildning,system: utan
vapenplattforrnar tillräckligt underhåll eller ammunition.utan

Riskerna kan reduceras väsentligt naturligtvis intemen-
elimineras helt systematisk långsiktsplanering. Jaggenom en-

förvisso inte det svenska planeringssystemet börattmenar
okritiskt till de baltiska eller Polen.exporteras Vårtstaterna system

kan knappast beskrivas oreserverad framgång, i ljusetsom en av
exempelvis de årens planeringsmissar. Och detsenaste även om
svenska hade fungerat oklanderligt, hade det heltsystemet varit
överdimensionerat i resursmening för i synnerhet de baltiska
staterna.

Jag i sammanhanget de baltiska läggernoterar att staterna stor
vikt vid framtida planeringssystem i någon skallatt mening vara
NATO-kompatibla.

Vad sålunda bör tillhandahållas enligt min meningärsom
främst själva grundidén sammanhållen planering, delsom en
utgående från säkerhets- och försvarspolitiska mål formulerade av
statsmakterna, dels karakteriserade långsiktighet i planerna förav
organisation, personal, utbildning, materielanskaffning och -
underhåll m.m.

Jag medveten sådant stöd till försvarsplaneringenär att ettom
innebär samlat för hel sektors utvecklingett mer engagemang en

vad vanligt förekommandeän biståndssammanhang.är i Jagsom
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inomplaneringsförutsättningarnaemellertid attmenar
aktuelladeFleraspeciella.myckettotalförsvarsområdet är av

planeringsamladkunskapallfrigörelsenföresaknadeländerna om
länderna iför väst,liksomkan,Vidareområdet.inom

praktisk,utifrånhärledasdellitentillendastförsvarsbehoven
tillhänvisadstyckenlångaställeterfarenhet. Idaglig är man

och utmaningar,hotmöjligadiskussioner typerteoretiska avom
pressadSlutligenhärav. ärföljermetodproblemmed de mansom

hårdatilldärförtvingasochförsvarsanslagenibegränsningarav
analys.systematiskpåbaseradelämpligenprioriteringar, en

allslmappasttillkomstutredningensföreharstödetsvenskaDet
avseenden.dessaikompetensutvecklingpåinriktatvarit
beskrivits,tidigaresåsomregi,iutredningenEmellertid har egen
övertygademellertidJagområdet. ärinitiativ inombetydandetagit

påinledningkanbaradetta enenatt somsesom
långrelativtländeraktuellakompetensuppbyggnad överi en

utomordentligtdet siguppbyggnaddennatidsperiod. terI
främstdåochmyndigheter,svenskaangeläget ävenatt

ÖCB, utsträclcning.betydandeiochFörsvarsmakten engageras

präglaocksåbörLångsiktighet9.8

stödalltnästan
baltiskadeförföreträdaremeddiskussionerutredningensVid

mångasåbesvärande,det attbeskrivitdessahar somstaterna
formenhaftområdenskildavittstödprojekt inom avvästliga

långsiktigmetodisk,förställetikampanjerkortvariga en
kunskapsöverforing.

dettaförtalar attingentingför sigochfinns iDet som
gårTvärtomsvenska insatserna.deskulleprimärtbekymmer avse
deochFörsvarsmaktensbådeexempel frånåtskilligadet att ge

stödinsatsemapåområdentotalförsvarsmyndighetemas attcivila
uthållighet.ochlångsiktighetpräglats av

flestaaspekt. Dedennabetonavill jagmindredestoInte
komplexaså attsintillstödprojekt naturenskilda är
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kunskapsöverföringen, sig den handlarvare om
planeringsmetodik, taktiska grundprinciper, utbildningsmetoder

handhavandeteller överlämnad/såld utrustning bör i ettav ses
flerårigt perspektiv.

medveten det allmänna biståndssammanhangJag iär attom
finns tidshorisonten för olika projektsträvan avgränsaatten
tämligen bejakar effektivitetsrisker medoch det finnssnävt att

stödprojektallmänt formulerade sträcker lång tid.sig översom
emellertid lösningen bör sökasJag inte iattanser

fragmenterade stödprojekt kort varaktighet itvärtomutanav
sammanhängande insatser med långsiktigt helhetsperspektiv. Iett

falldel torde det önskvärt för effektiviteten ien vara
kunskapsöverföringen det samlade tidsperspektivet sträcker sigatt

fem år elleröver mera.
många fall utifrånI torde det emellertid möjligt att envara

strategisk vision dela långsiktigt projekt olikaistörre,ettupp
delinsatser problemkartläggning, ochhuvudinsatstypav
återkommande uppföljningar. Självklart bör fortlöpande
utvärderingar tillsammans med mottagarlandet ingå som en
integrerad del den samladei insatsen.

Vad viktigt i sammanhanget emellertid svenskaär är attsom
projektställningstaganden långsiktig och principiell prägelges en
avseende frågor "Skall Sverige under femårsperiodtypenav ca en

sig i långsiktigt stödprojekt för utveckla vissett attengagera en
förmåga till totalförsvarsplanering, inom kostnadsramstats en av

ungefär lqonor". skulle liktydigtDetta med det svenskaattx vara
ställningstagandet skedde i programterrner.

Det mitt intryck projektställningstagandena från svenskär att
sida inom totalförsvarsområdet hafthittills inte särskilt ofta en
sådan övergripande och långsiktig karaktär.
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beslutsnivåer börolikatillStöd9.9

samordnas

nivåer ivanligenberörSverigeförsvarsfrågor i treBeslut i större
Imyndigheterna.ochregeringenriksdagen,beslutshierarkin: en

kansjälvfalletuppåtochunderifrånbeskrivning processen
riksdagensuppifrån imedocksåbeskrivas start

tekniska,ärendeoftaförberedsställningstaganden ett genom
studierekonomiskaochorganisatoriskataktiska, av

handförstaplan, iide integrerasmyndigheterna innan större enen
ställningstagande.förtill regeringenöverlämnasprogramplan, som

ijusteringaromgångarflerafortsattainnehåller denOfta processen
regering/departement.ochmyndighetermellankontakten

granskning,förriksdagenförslagregeringensSlutligen föreläggs
ocksåinflytande kanRiksdagensgodkännande.ochändringarev.
underpåverkanparlamentarisksuccessivformenta av en

effektivuppenbartDet attberedningsprocessen. är en
nivåerallapåkompetenstillräckligförutsätterbeslutsfattning en

emellan.demkommunikationbetydandeoch en
försvarenstyrningendemokratiskatill denBåde med hänsyn av

beaktaSverigefördet anledningfinnseffektivitetsskäl attoch av
samarbetsländer.aktuellaorganisationsled inommotsvarandealla

kan visanivåernastödinsatskraftfullaldrig så gentemotEn en av
påkompetensochberedskapfinnsdet inteeffektivfögasig enom

vidare.föra frågaaktörsnivåemade övriga att en
skiljer sigPolenochbaltiskadeFörhållandena inom staterna

likhetenförsvarmilitärtVad gäller ärsvenska.från dedeltill viss
identifiera dekantydligt tremeningenlångtgående i att man

civiltfrågaiexemplet. Mensvenskafrån detnivåerna om
myndighetsnivånmedochpåtaglig, iskillnaden atttotalförsvar är

obefintligheltellerSverigeutvecklad iofta t.o.m.änär svagare
självständighet.med vissaktörsom

delhelst vi etthuruppfattningMin attär meravensomsom
visstinomutvecklingtotalförsvarets ettstöd tillsamlat

stödjabehovvidochgranskamåstesamarbetsland
alla nivåerna.kompetensutvecklingen på
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Detta ställer i sin krav på betydandetur Överblick på svensken
sida aktuella frågoröver i samarbetslandet liksom på väsentligten
ökad reell samordning svenska aktörers insatser, allt iav
förhållande till nuläget. Utredningen utifrån sinamenar egna
erfarenheter kan kommaatt långt på denna medman väg
administrativt relativt små åtgärder.

Ett för förbättradannat samordning organiseragrepp är att
utbildning för alla de berörda nivåernagemensam från visstett

samarbetsland, dvs. den utbildningsidé kännetecknat densom
tidigare svenska Försvarshögskolan, Institutet för Högrenumera
Totalförsvarsutbildning inom den Försvarshögskolan. Dettanya

har pårecept utredningensprövats initiativ degentemot ett par av
aktuella med betydandestaterna, uppskattning från dessa som
resultat.

Till slut det likvälär avgörande den svenska instansenatt på
viss nivå utvecklar givande samarbeteett med sin parallellinstans i
samarbetslandet.

9.9. l Parlamentsnivån

En kompetent hantering totalförsvarsfrågoma i parlamenten ochav
i dess försvarsutskott fleraär skäl utomordentligt viktig. Denav är
för det första hörnsten i själva den demokratiskaen styrningen av
försvarsapparaten. Försvarsutskotten har vidare särskild rollen
vad gäller totalförsvarens folkliga förankring, med direkta
konsekvenser för försvarsviljan i Därtillstort. detär särskildav
betydelse god parlamentshanteringatt skapar förutsättningaren för

kontinuitet i försvarsfrågorstörreen förbiäven parlamentsval och
regeringsskiften.

Av många skäl förutsättningarnaär i alla dessa avseenden
väsentligt i desämre demokratiema dei nordiskaännya Istaterna.
Norden har de flesta försvarspolitiker personlig erfarenheten av
försvaret följd värnpliktstjänstgöringsom och/ellerav egen
medverkan ñivilligorganisationersi verksamhet. F örsvarsutskotten
står i ständig kontakt med totalförsvaret studiebesök,genom
föredragningar i olika frågor, personkontakter Utskotten stödsetc.
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förhållandetjänstemannastaber visserligen små i tillärav som
ordningen inom de västliga stotmaktema likväl har ettmen som

förreellt kontinuitet och kompetens.stort ansvar
Utredningen har del verksamhetsin initierat ettsom av

kontaktbesök från medlemmar det svenska försvarsutskottet tilli
det lettiska utskottet. Erfarenheterna från denna aktivitet, i
kombination med skälen leder till slutsatsen attovan, mer
regelbundna kontakter hög grad angelägna. falli De kan i såär
kombineras med speciella utbildningsinsatser.

medvetenJag regeringens linje principiellt fördela detär attom
svenska stödet brett de baltiska samarbetsländema. Vadgentemot
gäller parlamentsnivån emellertid jämn fördelningjag attanser en
på de baltiska leda alltförskulle till stark uttunningtre staterna en

Samtidigtdet realistiskt möjliga svenska stödet. riskerar denav
enskilda baltiska parlament för åtminstoneutsättasattstatens
skenbart olikartade rekommendationer från olika stödnationer. En

till parlamenten borde därförviss nordisk uppdelning stödetav
enligt uppfattningmin övervägas.

Ministerienivån9.9.2

Rollema och uppgifterna för försvarsministeriema de västligai
demolcratiema skiljer något följd konstitutionellasig som en av
grundförutsättningar och utvecklad länder harpraxis. I vissa
ministeriema eller personligen ellerministrarna viss meren
mindre självständig beslutsfunktion, i andra, däribland Sverige, är

beslut fattasgrundregeln kollektivt regeringen.att av
dessaOberoende skillnader väsentlig delaspektav avser en

för olika delar totalförsvaret och för samordningenansvaret av av
helhet.detta Vad gäller delarna torde i allmänhetivästsom en

sektors- eller tillämpas, med innebörd detansvarsprincipen att
departement för arbetsområde fredvisst i ocksåettsom ansvarar
har vad gäller planeringen for kriser ochmotsvarandeett ansvar
krig och för ledningen sådana helhetsansvareti situationer. För
finns flera företrädda. harlösningar I vissa fall premiärministern

uttalat samordningsansvar, i andra fördelas exempelvisett ansvaret
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på försvarsministerium militäraett frågor och ett
Äveninrikesministerium civila frågor. lösningar heltutan ett

uttalat samordningsansvar förekommer.
Det kan i sammanhangetnoteras statsministern i Sverigeatt

under 1960- och 70-talen hade uttalat, åtminstone formelltett
samordningsansvar med stöd stabsorganisation inomav en
försvarsdepartementet. Sedan 1980-talet samordningsrollen vadär
gäller långsiktsplaneringen delad mellan försvarsdepartementet

ÖCB,och samtidigt vissa stabsfunktioner för övergripandesom
ledning vid krigsfara och krig kvarstår i statsministerns närhet.

Ledningsfrågoma i fred, kriser och krig givetvis centralaär
frågor för de demokratiema. Jag här inte vidaretarnya upp
frågorna ledning i kriser och lcrig. Ledningsfrågoma frediom

i första hand säkerhets- och försvarspolitiska utgångspunkteravser
inriktning och uppföljningsamt försvarets långsiktigaav

utveckling. Jag det viktig förutsättning för både denser som en
demokratiska ledningen försvarssektorn och effektiviteten iav
resursanvändningen ministeriema kan genomföra sinaatt uppgifter
med tillräcklig kompetens. Bl.a. det väsentligtär det inteatt
uppstår påtagligt kompetensövertag hosett myndigheterna.

Jag det i allmänhet finnsatt behov ytterligareanser stora av en
kompetens- och resursutveckling på regerings/regerings-
kanslinivån i de länder utredningen primärt uppmärksammat.som
Det finns samtidigt betydande skillnader mellan länderna.
Behoven gäller i alla de verksamhetsområdenstort sett som
normalt förknippas med försvarsdepartement ellerett med
motsvarande totalförsvarsverksamheter inom andra departement.
De gäller också i hög grad kompetensen för övergripande
totalförsvarssamordning.

Ett långsiktigt svenskt stöd inom detta område sålundaär
synnerligen angeläget. Utredningen har detta sinasett som en av
huvuduppgifter. Det givetvis naturligt sådant stöd till delattvore
också utgick från Försvarsdepartementet i Sverige. Jag är
emellertid tveksam till detta möjligt i någonär störreom
omfattning. Vid underhandskontakter från utredningen har
departementsföreträdare i olika delfrågor ofta inte sig kunnaansett
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utredningenrådgivningsverksamhetden konkretamedverka i som
begränsadedenåterspeglardettaför delminbedriver. Jag atttror

försvarspolitiskaövergripandedenroll i somprocessen
rådgivningsverksamhetenspelar. Förtjänstemändepartementets

frånstödsökahandstillställetdet i attligger närmast
arbetsbelastning, iDessastjänstemän.Försvarsberedningens

emellertiduppdrag,begränsade etttiden görimed derasförening
realistiskt.stöd begränsatsådant

totalförsvaretdelenciviladenavvägningar inomVad gäller av
ÖCB realitetenikommit övertavidarejag attkonstaterar att

mellanför avvägningdepartementsuppgiftersvenskaviktiga
kompetens ärdepartementsområden. Dennamellanochfunktioner

samarbetsländer.våraivid insatserrelevantsynnerligengivetvis
ÖCB kanskedenblirbakgrundendenförutser attJag mot

själv ochutredningenmedsamarbeteisvenskaviktigaste parten
civilakunskapsuppbyggnad iförefterföljaredess ev.

samarbetslåndemasaktuelladetotalförsvarsfrågor inom
ministeriet.

Myndighetsnivån9.9.3

vadmyndighetsnivån,konstaterattidigarehar redan attJag avser
aktuelladeföreträdd ibetydligtmyndigheter,civila är svagare
för sigochsom iSverigefallet ivadsamarbetsländema ärän

organisationsmässigt inomytterlighetnågotrepresenterar enav
ocksåfinns dockavseendenandraLiksom ikretsen.västligaden

samarbetsländema.mellanskillnaderbetydandehär
diskuteraravsnittdettafortsättningenijagNär av

landsmedlikvärdigdennamyndighetsnivån, attär resp.se som
det västligaivilken karaktärdåförsvarsmakt. Frågan stortär som

ha.försvarsmaktema böraktuellatill destödet
hittills inivådennastödet påsvenskadetkonstaterarJag att

kompetensuppbyggnadmikrokaraktär ochhand haftförsta avsett
begränsadeleveranserområden elleravgränsadeinom av

allmänutvecklingentillhar stödmaterielsystem. Däremot av en
samlad,upprättandettillelleroch stabskompetenslednings- av en
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långsiktig planering i inte förekommit.stort sett Samma
Förhållande har allt döma präglatatt mycket västligt stöd.av annat
Undantag finns dock. Det viktigaste förmodligenär den
finländska, sedan flera år pågående insatsen för systematisken
höjning den estniska försvarsstabens kompetens.av

Jag har inte kunnat finna statsmakterna direktatt uppmuntrat
Försvarsmakten etablera stödverksamhetatt på denna nivå.en
Inom Försvarsmakten har vi under hand fått del uppfattningenav

statsmakternaatt skulle ogillat.0.m. sådant stöd. Samtidigtett har
vi inte heller kunnat observera något intresse inomspontant
myndigheten för insatser detta slag.av

Oberoende det exakta orsaksförhållandet jagav attanser
frånvaron stöd på denna nivåett varit direkt olyckligt.av Utan en
god samlad planering i samarbetslandet finns givetvis inte goda
förutsättningar för kvalificerade prioriteringar eller för någon
säkerhet avsedd verksamhetatt långsiktigt kan inrymmas inom
aktuell eller förutsedd försvarsekonomi. Det kan heller inte vara
lätt för samarbetslandet kompetentaatt göra prioriteringar detav
stöd i olika delavseenden söker utverka frånsom man
västländema.

Jag denna bakgrundmot det bör blianser att central uppgiften
för Försvarsmakten lämna sådantatt övergripandeett stöd justsom
berörts. Ett stödprogram i sådana avseenden bör ha långsiktigen
karaktär. En viktig bonuseffekt insats denna typ ärav atten av
olika delinsatser kommer kunna prioriterasatt och samordnas
bättre också från svensk sida.

I avvaktan på samlad sådanatt verksamhet etableras ochen
beslut fattas dess lednings- och finansieringsformer harom
utredningen själv, inom för sin rådgivningsuppgift, inlettramen en
begränsad verksamhet ifrågavarande slag.av



1999:6SOUövervägandenprincipiellaUtredningens94

rådgivningvidDiskretion är9.10 en

hederssak

ochtotalförsvarländersandrabistånd tillochstödVissa typer av
problem.rådgivningsetiskaaktualiserartotalförsvarsutveckling

utbildning,vadstödsådantpådärvid intesyftarJag avser
mellansamverkanregleraddelar iutrustning utgöretc. ensom

imotsvarigheteraktuellaochsådanamyndighetersvenska som
särskildanormaltreglerassamarbeteSådantländer.andra genom

vidhängandeerforderligamedavtal ochbilaterala
sekretesskyddsöverenskommelser.

följddå, såsomemellertidföreliggerannorlunda situationEn en
fleraelleröverenskommelser,informellaellerformella enav

rådgivaretjänstgör gentemotkapacitetpersonligindivider i ensom
myndighetsnivåer. Ihögstadessellerministerierdessstat,annan

ochavdeladSverigefrånindividenroll fungerardenna som
beslutsnivåer.högstalandetsandratill detkonsultfinansierad

ifungeratallaharsekreterareochhansUtredaren, experter
rådgivarroller.sådanautsträckning ibetydande

ellerhemligaoftarollerdessabehandlas i ärärendenDe som
dettasigperspektiv,andradenutifrånförtroliga partens vare

aspekterutrikespolitiskatillsäkerheten,nationelladentillrelateras
förhållanden.inrikespolitiskaeller till rent

självklarhetdet attexakta motivetdet ärOberoende enav
selcretessbedömningar.andradenrespekterar partensrådgivaren

ellerandra imedbehandlassubstansfrågoma inteinnebärDetta att
iintemed dessa ärdiskussionför så vittutanför Sverige, en

normaltdetgränsfallIentydiga intresse. ärsamarbetsstatens
samarbetsstatenförföreträdarefrågan meddiskuteralämpligt att

beskrivits härprincipdengodkännande. Jagför attett sommenar
vägledandebör ävenpolicykaraktärrådgivningavseende varaav

myndigheter.svenskainformationsutbyte inomför

rådgivarensgälleretisk frågalikaledesangränsade,En
sådana.svenskaspeciellt dåtill andra intressen,förhållningssätt
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Enligt utredningens uppfattning det absolut grundläggande,är att
rådgivarens lojalitet med samverkanslandet och dess
totalförstvarsplanering inte kan fråga.i Av särskild betydelsesättas
i sammanhanget rådgivaren inte på någotär kan förknippasatt sätt
med kommersiella intressen med möjlig bäring på
samarbe tslandets totalförsvar.

alltI väsentligt sammanfattas min uppfattning §7 Lagenav
1994:260 offentlig anställning LOA:om

7 § E.n arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag
eller någon verksamhetutöva kan rubba förtroendet hansfor ellersom
någon arbetstagares opartiskhet i arbetet eller kan skadaannan som
myndighetens anseende.

9.11 Svensk myndighetsorganisation är

ingen självklar exportvara

I det föregående har jag redovisat antal principer börett som
utgångspunkterutgöra för eller åtminstone klaren

förstahandsinriktning svenskt totalförsvarsstöd. Jagav anser
däremot inte svenska myndighetslösningar,att vad gäller
exempelvis uppdelning och avgränsning ansvarsområden ellerav

arbetsformer,närmare på bör självklarsätt utgörasamma en
modell i samarbetet med andra stater.

huvudskälEtt självfallet deär svenska lösningarnaatt är
uttryck för delvis mycket speciella, svenska
konstitutionella/förvaltningsmässiga principer. Dessutom har våra
förhållanden påverkats enskilda händelser, exempelvist.o.m. av
Ådalen-skotten börjani 1930-talet eller vissa erfarenheter frånav
andra världskriget. Slutligen har vi i del fall lösningar måen som

rimliga för svenskt Vidkommande knappast kan bärasvara men av
med småstater resurser.

Andra och speciellt då de baltiska, har nationellastater, sina
principer och erfarenheter. Givetvis distanserar sig starkt frånman
koncept från Sovjebperioden. Samtidigt har modeller från 1920-
och 30-talen delvis fortsatt genomslagskraft. Till bildenstoren av
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starkautomordentligtdessa hargivetvishörde baltiska attstaterna
offentligadenhelainomresurssnåla lösningarfinnaskäl att

förvaltningen.
organisationensvenskadenjagbakgrundendenMot attanser

medmarlcnadsförasmyndigheter måste storochpå av
lösningarnasvenskadeödmjukhet.och Utöveråterhållsamhet
annorlundaofta väsentligtdemokratiernade västligafinns bland

avfärdaskanvidareinteföreträdda,koncept utan somsom
styrningdemokratiskperspektivutifrånprincipiellt sämre som

effektivitet.administrativeller

samverkanochsamordningLedning,9.12

förbättraskan

värderatdirektivenjämliktharJag om
iverksamhetertotalförsvarsmyndighetemas statergentemot

Östeuropa ochledninggodpräglatsochCentral- enenav
harUtvärderingensamverkan.ochsamordningtillfredsställande

frånfrämstledningenövergripandesåväl dendärvid avsett
svenskademellansamverkanochsamordningregeringen som
västliga,medkontakteroch dessastotalförsvarsmyndighetema

systerorganisationer.främst nordiska
ledning,förambitionernakan konstaterasInledningsvis att

Envidakan variera inom gränser.samverkanochsamordning
insatserförslaginnebära,skulle kunnagnmdambition att om

regeringenförutsättsVidareprojektvis.främst attgranskas
samarbetslandetfrånefterfrågastydligtkontrollerat, insatsenatt

säkerhetsintressensamlade gentemotSverigesstrideroch inte mot
tillgodoserprojektansökanförutsättsSlutligenfråga.landet i att

förplaninnefattandebl.a.biståndstekniska krav,självklara en
redovisningochuppföljning m.m.

förutomkännetecknas,skulle kunnaambitionutvidgadEn av
samarbetslandetsåvälfrånföregående, ocksådet att sommanav

delprojektetenskildadetanalyseratsvensk sida av enensom
avseddasamlade,denperspektivdå ihelhet, och ytterststörre av
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utvecklingen samarbetslandets säkerhetspolitik och totalförsvar.av
I avvägningar mellan olika projekt har dessas för dennyttaresp.
samlade utvecklingen totaliörsvarsfönnågan värderats.av
Projektvärderingen har också berört vilket bidrag insatsen kan ge
till samhällsutvecklingen i allmänhet i samarbetslandet. harDet
slutligen kontrollerats, projektet förberettsatt effektivgenom en
samordning och samverkan mellan svenska myndigheter och

andra västliga,gentemot och främst då nordiska
parallellorganisationer.

Mellan den grundambitionen och den utvidgade ambitionen
finns givetvis mellanvarianter.

12.1 Departementsnivån

Enligt min bedömning har grundambitionen normalt tillgodosetts
väl i samband med regeringskansliets handläggning olikaav
förslag till insatser främst de baltiskagentemot Däremotstaterna.
har den utvidgade ambitionsnivån enligt knappast uppnåttsovan
generellt. Regeringskansliet har exempelvis sällan haft tillgång till
någon helhetsbild totalförsvarsutvecklingen i samarbetslandet, iav

ljus det enskilda projektet kunnat bedömas. Jag har hellervars inte
kunnat finna, regeringskanslietatt systematiskt följt upp
samordningen mellan förslagsmyndighet och andra myndigheter
inom eller Sverige.utom

finnerJag den beskrivna,att tidigare handläggningen varitovan
ofrånkomlignärmast utifrån de säkerhetspolitiska och

planeringsmässiga förhållanden rått under de första åren eftersom
de aktuella frigörelse. dagensstaternas I situation den emellertidär
effektivitetsmässigt otillfredsställande. Jag delar således Ragnar
Ängebys uppfattning Ds UD 1998:30 samordningenatt av
svenska biståndsinsatser varit problem i inledningenett av
säkerhetssamarbetet. Jag samtidigtär något återhållet positivmer

Ängeby i minän på de nuvarande förhållandena.syn
Jag under alla omständigheter förutsättningarmenar att nu

börjar skapas för högre ambition, främst följden som en av
utredningens insatser vad samlad totalförsvarsplaneringegna avser
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ytterligareperspektiven breddasvidgadeområdet.i det baltiska De
ochstödländer,kontakt med andramöjligheten till näraengenom

samladambitionerFinland, meddåinte minst merom enegna
Dessaflera de aktuellaellerrådgivning staterna.gentemot aven

effektförförutsättningarförhållanden skaparändrade större aven
biståndet inom givna ramar.

finländskadensäkerställermeningEnligt min
denför samlad rådgivningprojektorganisationen gentemot

pensionerad generalmajormedförsvarsmakten,estniska somen
effektivtoch sammanhangsåväl överblickansvarig,exekutivt som

stödverksamheten. Enkontrolluppföljning ochgenomförande, av
fångatidigt kanprojektorganisationenfördelspeciell är att upp

tillvidarebefordra dessaochEstlandbehov frånolika
snabbsamordningsåtgärder,förFinlandiFörsvarsministeriet

och beslut.handläggning
militäraknutitlikartatpåhar nyligenUtredningen sättett

generallöjtnanter tillpensioneradeerfarenhetmedexperter stor
Åtgärden harLettland och Litauen.främstför insatser isig

militärasamarbetsländema. Defrånpositivtmycketbemötts
avseendehuvuduppgiftervid sidan sinaharexperterna av

militärönskemålfångatrådgivning i ävenstort om annanupp
Försvarsmakten isvenskadenochstödverksamhet engagerat

svenskadenfortsättningsammanhanget. En av
formerungefär deihög nivå,rådgivningsverksamheten på

motiverad såväluppfattningenligt minbedrivit den,utredningen är
samarbetsländema,behov/önskemål frånutifrån direkta som

ochledaeffektivaremöjligheter skapasutifrån de attsom
totalförsvarsstödet generelltsvenskasamordna det sett.

betingelserbakgrund dessadetockså,Jag motatt nyaavmenar
fall-till-fallfrånövergåför regeringenmöjligtbör attvara

systematisk,stödprojekt tillolikaställningstaganden till en mer
myndigheternas insatser. Enlångsiktig och programvis styrning av

praktiska fördelarbetydandeskulle innebärasådan beslutsordning
och detta integenomförandesammanhang. Dessutom äri -

modell för målresultat-densigskulleoväsentligt närmaman-
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styrning kännetecknar regeringens ledning isom numera
allmänhet de svenska statsmyndighetema.av

Jag återkommer i betänkandet med förslag till praktiskasenare
åtgärder, baserade på här redovisad grundsyn.

Jag vill dettai sammanhang något beröra också den internationella
samordningen på regeringsnivå stödet till istaternaav
Östersjöområdet. Sedan någon tid finns särskiltett
samordningsorgan för ändamålet, BALTSEA inkl. dess Working
Group. Inom dess avhandlas sådana frågor BALTBAT,ram som
BALTRON, BALTNET och BALTDEFCOL, dvs. huvuddelen av
det multilaterala stödet till inte minst de baltiska staterna.

Det vanlig uppfattningär hos de engagerade stödländerna,en
bl.a. inom den nordiska kretsen, det finns behovatt av en
ytterligare förbättrad koordinering det försvarsrelaterade stödetav
till de baltiska länderna, formi samarbete på bl.a.närmareettav
planerings- och genomförandestadiema. Syftet skulle bl.a. attvara
komma viktigareöverens policyfrågor, arbetsfördelningom om
länderna emellan förstaI hand kunde undvika dupliceringetc. man

stödinsatser och därigenom .öka effektiviteten, bättreav men en
prioritering insatserna skulle rimligtvis också bli möjlig. Denav
nordiska kretsen har diskuterat olika förslag till åtgärder med detta
syfte, bl.a. genomföra regelbundnaatt mellanmöten
bidragarländernas och de baltiska ländernas försvarsdepartement i
syfte åstadkomma förbättradatt koordinering enskildaen av

Ävenprojekt. i de nordiska kontakter utredningen själv haft har
det framkommit starka önskemål sådan förstärktom en
koordinering.

Man har också betonat informella koordineringsmöten,att mer
motsvarande de utredningen haftmöten rörande rådgivningen till
de baltiska länderna, minst likaär angelägna.

Jag har givetvis ingen invändning vidgad ambition förmot en
den breda, internationella samordningen enligt nästföregående
stycke.
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ocksådetvärdetunderstryka attemellertid särskiltvillJag av
enligtkoordineringförtroligochinformellförformerfinns meren

sigstödländer änmellan terSådanaföregående.det arrangemang
visstkonfidentielltoch ettövergripandeviktigare, mer

utredningenrådgivningsverksamhetDenrådgivningsområde
samarbeteförtroligthaft formenvanligen ettharsjälv bedrivit av

Frånförsvarsministerier.ellerregeringarenskildamed
habedömtsiblandsubstansresultatendärvidsamarbetslandet har
tillnegativuttalatvaritfall harvissasekretessvärde. Ihögt manett

rådgivningsverksamheten iförekomstensjälvadiskuteraatt avens
krets.bredareen

givetvisbörsamarbetslandetfrånförhållningssättsådantEtt
landvårtbakgrunden egetockså attoch dårespekteras, mot

säkerhets-centralaventilera sinaberettskulle attknappast vara
imiljö.internationellbrediavvägningarförsvarspolitiskaoch en

foruminomdiskussionmultilateral ettbredinnebär somDet att en
Samtidigtsammanhang.sådanalämplig iknappastBALTSEA är

slaglikartatVästinsatserolikaangelägetsjälvfalletdet att avär
undersamordnas,samarbetslandet kanaktuelladetgentemot

Utredningensamarbetslandet.dettaförutsättning accepterasatt av
demedsamarbeteinformelltsöktfall nära,sådanahar i ett

specifikadenengagerade ilikartatvästländerenskilda ärsom
frågan.

Myndighetsnivån2.2l

motsvarandedepåperspektivmyndigheternassvenskaDe
Ividainom gränser.varierarsamarbetsländemaiverksamheterna

insiktdjupochbredbådekunnatvifall har omnoteravissa en
chefsnivå inompåförankringmedvanligendåochförhållandena,

ofta ibegränsade,perspektivenandramyndigheten; i är mer
förblivitrealitetenihanteringenpraktiskadenmedkombination att

handläggare.fåtalellerenstakaför ettett enansvar
främstkritisk tillmånvissijag ärdöljaintealltsåvill attJag

ÖsteuropaochCentral-tillstödethanteringensamladeden av
dennaharaktuelltvaritdär detfalldemyndigheter. Ivissainom
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kritik framförts direkt; det finns sålunda anledninginte i dettaatt
betänkande peka enskilda myndigheter.ut

För framtiden det i hög grad önskvärt de myndighetsvisaär att
insatserna grundas på fylligt helhetsperspektiv och godett en
intern samordning, detta med tanke effektivitetenpå det svenskai
biståndet. Dessutom det sig självklart med tanke pånärater nog
fokuseringen totalförsvaretspå internationella uppgifter.

Vad gäller biståndssamordningen mellan myndigheter delar jag
ÄngebysRagnar uppfattning denna behöver förbättrasatt

ytterligare. Utredningen har i löpandesin verksamhet på olika sätt
stimulerat ökad myndighetssamverkan och också kunnat avläsaen
vissa positiva resultat detta.av

Det rimligen Försvarsdepartementetsär attansvar
tillhandahålla eller flera fora för fortlöpande, ömsesidigtett
informationsutbyte aktuella biståndsinsatser. Men givetvis ärom
det också myndigheternas och initiativövervägaatt taegna ansvar
till lämpliga samordningsåtgärder. Exempel formerpå kansom
öka samordningsbenägenheten tematiska såsom denär grupper
Tekniska samordningsgrupp UD tidigare svarade för, och AGsom
Sjöbevakning. Ett tänkbart forum för förbättra denannat att

ÖCBömsesidiga informationen Försvarsmaktens och årligaär
Totalförsvarsmöte. Slutligen det sig naturligtter attgemensamma

Försvarsdepartementet regeringskansliet i samband med
beredningen biståndsförslag från myndigheterna regelmässigtav
efterfrågar, vilka samråd skett med andra berördasom
myndigheter inom Sverige eller internationellt. Det minär
uppfattning sådan praxis inte tillämpas regelmässigt idag.att en

l 2.3 Frivilligorganisationerna

De frivilliga försvarsorganisationemas utvecklingsstöd till
Baltikum finansieras idag på två Huvuddelen kommer frånvägar.
Försvarsdepartementets budget och slussas via Försvarsmakten
eller Räddningsverket. Dessutom har verksamhet finansierats av
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anslagitsbudgetmedelÖverstyrelsen beredskap,civilför somav
myndigheten.till

meningminenligtbörmyndighetsnivåpåSamordningsansvaret
valetVidmyndighet.civilochFörsvarsmakten avpåläggas en

ÖCB, delvisdessmedtala förskälprincipiellamyndighet kancivil
Å sidanandraförsvaret.civiladetuppgifter inomövergripande

effektivmycketbedrivitRäddningsverketjagbedömer enatt
sittinomfrivilliginsatsernavärderingochstyrning av

ansvarsområde.
Hemvärnetskommenterasärskiltvill jagsammanhangetI

centralamyckethemvämsorganisationemaspåMed tankeinsatser.
såsom näraförsvarsmaktema,baltiska nogalla deiställning tre

svenskadetcentraltdet attdessa,delar ärdominerande av
mellankoordineringmaximalkännetecknashemvämsbiståndet av

gällerVadñivilligverksamhet.och HemvärnetsFörsvarsmakten
börBaltikumbl.a.iinsatsersvenska Hemvärnetsdet

övrigtFörsvarsmakten imedsamordningÖvrigochbudgetmässig
medsamordningframförföreträde annanhasålunda

ñivilligverksamhet.

rollambassadernassvenskaDe9.12.4

älvharoch jagframhållit,harambassadernasvenskaaktuellaDe
demedkontaktermyndigheternasomfattningenattnoterat, av

varierar.stödprojektmed olikasambandiambassadernasvenska
givetvisambassaderna ärmedMyndighetskontaktema

ambassadernahållsDelsskäl.fleraviktigaochvärdefulla av
Vidarebedrivs.verksamhetden gesinformeradeallmänt somom

stödochinformationvärdefulllämnamöjlighetambassaderna att
deSlutligenmottagarlandet.agerande i gesmyndigheternasinför

svenskaolikamellansamordninglämpligfrämjamöjlighet att
aktörer.

harbedrivitälvutredningenrådgivningsverksamhetdenI som
ambassadörernafrämstambassaderaktuellamedkontaktnäraen

grundläggande.absolutvaritförsvarsattachéemaoch
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försvarsrelateradedetländervisa samordningen inomDen
försorg. Dessaförsvarsattachéemasområdet har ofta skett genom

huvudman,information första hand sinvidarebefordrar igenom
civiltfrågor främstHögkvarteret, och då i röräven som

utredningen företrädertotalförsvar. utgångspunkterFrån de vore
tillaktuella försvarsattachéerdirekt knytninggivetvis aven

igenerell rekommendationföredra. EnFörsvarsdepartementet att
kunskapsådan bredbör haattachéernasammanhanget är att omen

helhetssyn påtotalförsvarsäkerhetspolitik och att en
kan främjas.utvecklingsstödet

till Försvarsdepartementetdirekt knytningeffektEn avannan
finnertotalförsvarsmyndighetemabli de civilaskulle rimligtvis att

attachéerna.utnyttjanaturligt idagdet än attmer
försvarsattachéemassammanfattningsvisJag attanser

börbiståndssammanhangetdet aktuellalydnadsförhållande i
f.n.systematisktmyndigheternaVidare bör änövervägas. mer
ochverksamhetpågåendehålla ambassad underrättad omresp.

samordningambassadens synpunkter påsamtidigt inhämta m.m.
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10 Utredningens förslag

10.1 Rådgivningen på hög nivå bör

fortsätta

Den rådgivning främsttill regeringsnivån aktuella dei stater
baltiska och Polen utredningen bedrivit börstaterna som
fortsätta.

Förslag betr. rådgivningsfunktionens organisatoriska ställning
redovisas nedan under 10.4.

Motiv

Försvarsberedningen framhåller det väsentliga deni att
rådgivningsverksamhet totalförsvarsfrågor biståttSverigeom som
med fortsätter.

Jag delar denna bedömning, torde utgå från bredsom en
säkerhetspolitisk analys. vill tillfogaJag praktiskaett par
iakttagelser. förstaFör det det uppenbart den samladeär att
försvarsplaneringen i de aktuella länderna behöver
vidareutvecklas, och flerai sammanhang explicitatt man
efterfrågar svenskt stöd.ett

För det andra sådant stöd bieffekt bredettger som en
kompetens på svensk sida de aktuella ländernasom
totabförsvarsproblem, kan bildai sin väsentligt fastaretursom en
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vadstödinsatser änsvenskaolikaprioriteringförutgångspunkt av
förelegat.hittillssom

Övriga omständigheter

medantal årdet ettkommer taattbedömningminEnligt -
förinnanaktuellade processernamellan staternaskillnader -

slutligttotalförsvarenställningstagandenövergripande om
ochstöd ilämnaberettbör att process-Sverigeetablerats. vara

tidrymd.motsvarandeundersubstansfrågor en
kanrådgivningsådansammanhanget, attväsentligt iDet är

villkor. Detsamarbetslandspåfortsättningenibedrivas även resp.
artskild frånmeningdenna ärirådgivningenbör attnoteras

börRådgivarnaregeringskansliet.svenskadetiverksamheten
kanintedeställningorganisatorisk attsådansålunda enges

ellermyndighetnågonellerregeringenmissuppfattas representera
frånhaftutredningen ärdenliknandeställningEnorganisation.

ändamålsenlig.utgångspunktdenna

förbeslutsprocessenochPlanerings-10.2

totalförsvarsstödet

överblickförambitionsnivåRegeringensl0.2.l

höjasbörtotalförsvarsstödetav

perspektivsamlatfrånutgåtotalförsvarsstödet bör ettsvenskaDet
säkerhetssituation,samarbetsländernasaktuelladepå

bredfrånochtotalförsvarsproblemochtotalförsvarsplanering en
totalförsvaret.svenskadetkunskap om
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Motiv

Förslaget motiveras omtanke dels totalförsvarsutvecklingenav om
i de berörda länderna, dels effektiviteten i de svenska
stödinsatsema.

10.2.2 konkretaDen planeringen svenskt stödav
bör systematisk och långsiktiggöras mer

De svenska börinsatserna väsentligt ökad utsträckningi baseras
på långsiktiga planer. sådanEn ordning kombinerar goda
möjligheter till från riksdagens/regeringensstyrning i sidastort
med ökad handlingsfrihet för myndigheterna det praktiskaien
genomförandet.

Vissa principiella frågor det svenska totalförsvarsstödet tillom
ÖsteuropaCentral- och bör sålunda samband med deövervägas i

långsiktiga försvarsbesluten motsv..
Det därutöversig synnerligen lämpligt planeringenter att av

totalförsvarsstödet så långt möjligt till del den normalagörs en av
årliga planeringsprocessen, innefattande bl.a. budgetunderlag
från aktuell myndighet, budgetdialog med regeringskansliet,
budgetproposition och regleringsbrev.

En naturlig följd sådan ordning är attav en
Försvarsdepartementet, primärt ansvarigt inomsom
regeringskansliet för beredningen totalförsvarspropositionerav
och för planeringsprocessen totalförsvarets myndigheter,gentemot
också har det huvudsakliga vad gällerinitiativet

Östeuropa.totalförsvarsstödet till Central- och Detta destoär mer
naturligt eftersom internationell verksamhet ärnumera en
huvuduppgift för totalförsvaret.

Frågor den principiella inriktningen totalförsvarsstödetom av
Östeuropa,till Central- och liksom enskilda stödinsatser,vissaom

måste brettgivetvis svenskti säkerhetspolitiskt perspektiv.ettses
Det den bakgrundenär självklarhetmot atten
Utrikesdepartementet har djup delaktighet planeringen bl.a.i ien

form beredning.av gemensam
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arbetsfördelningen inomden internagällerVad
delämpligastdetförefaller mig attFörsvarsdepartementet

planeringmyndighetsförorganisationsenheter resp.ansvararsom
tillstödetförmotsvarandedet ansvaretocksåbudgetoch tar

sådanförÖsteuropa. förutsättningsjälvklar attEnCentral- och en
med näradenändamålsenlig ärskall att enlösning parasvara

SI-enheten.medsamverkan

Motiv

till destödetsvenskadetrekommenderar attFörsvarsberedningen
ochutvecklastotalförsvaruppbyggnadbaltiska m.m.staternas av

utgårInsatsemaPolen.med bl.a.samarbetevårtliksomfördjupas,
börDenationella intresse.Sverigesfrån varaberedningenenligt

börKunskapsöverföringuthållighet.präglasochlångsiktiga av
ochMaterielexportkomponenten.väsentligaden mestutgöra

komplement.viktigtöverföring är ettannan
jaguttryckerDeuppfattningar.beredningensdelar somJag

prioriteringändradvissochambitionsnivåhöjd avdetuppfattar en
stödet.svenskadet

ökandeiintressetÄven sidasamarbetsländernas ärfrån
landsutvecklingenlångsiktigadenutsträckning resp.av
såväldärförkräversammanhangetstöd isvenskttotalförsvar. Ett

iuthållighetochframförhållningovanjfr l0.2.löverblick som
stödinsatser.enskilda

ochregeringskanslietinomplaneringsprocessennuvarandeDen
iintemeningminenligttillgodosermyndigheterflertalet

långsiktighetochöverblickpåkravenutsträckningtillräckligt stor
9.12.avsnittjfr

enstämmigtstöderÄven myndigheternasvenska merde en
ordinariedeniinordnandeochplanering ettlångsiktig

budgetprocessen.
harnordiskaövriga staterslutligen ennumeraattJag noterar

ellersvenska,denlångsiktighet äninslagmedplanering större av
planering.sådaninföraöverväger att en
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Övriga omständigheter

lqavfrånvaron hittillsmyndigheter,enstakaJag trotsattnoterar av
sådana ochharlångsiktsplaner, likvälfrån regeringen på upprättat

förslag.för konkretautgångspunktanvänder dem viktigsom en
självklarhetdetvärde. JagDetta givetvis attär stort enser somav

Central- ochverksamhet någon dignitet ialla myndigheter med av
Östeuropa sådana planer.framtideni upprättar

för insatserbör finnasl0.2.3 Det ävenutrymme
med varselkort

förfinnaspå svensk sida börEtt planeringsuttjymme ävenvisst
ändamålet börförmed kort Ekonomiskavarsel.insatser resurser

delförfogande, delsavdelas dels till Försvarsdepartementets som
Östeuropa aktuellaför Central- och hosstöd tillav ramar

myndigheter.

Motiv

Även präglasde baltiska försvarplaneringen staternas avom av
ökande svenska stödinsatserlångsiktighet, visar erfarenheten att

snabbtkan aktualiseras med kort förvarning och att ett
från direktagenomförande därvid kan intresse ävenettvara

exempelvissvenska utgångspunkter. Orsaken kan störrevara
politiska förändringar samarbetslandet, deteller personbyten i

kombination centrala kompetenseni med ringa bredd i densenare
där.

tillVissa medel bör föras frånl0.2.4 UD FÖöver

statsbudgetenav

föreslås ochEn konsekvens vad under 10.2.2 I 0.2.3av som ovan
motsvarande anslaget för Säkerhetsfrämjandedelarär att av
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Östeuropa frånförasbör överochCentral-iinsatser
delFörsvarsdepartementetstillUtrikesdepartementets av

statsbudgeten.

systemkunskapMyndigheternas10.2.5 om
breddasbörsamarbetsländerna

omfattandelämnartotalförsvarsmyndighet,svenskVarje mersom
central-totalforsvarsfunktion inågon ettstöd betr.varaktigtoch

vidmakthållautvecklabörland,Östeuropeiskt eneller resp.
dennaochkringförhållandena inomsamladedekompetens om

självmyndighetenuppgift fördet givetvisfunktion. Primärt är en
internationellperspektivspeciellt attiför detta, avatt svara

förhuvuduppgiftskallverksamhet ensomsesnumera
nedanbeskrivskontaktforumdetdeltagandet itotalförsvaret; som

element.viktigtunder 10.3 är annatett

Motiv

avseendenaktuellaiförhållandenab1.a.motiverasFörslaget attav
följdmedsvenska, attdefrånväsentligtsigskiljakan

väsentligt.påverkassamarbeteeffektivtförförutsättningarna

Övriga omständigheter

deivariationsbreddendenvill jag storasammanhanget noteraI
vissaförhållanden:sådanakunskapermyndigheternassvenska om

fallandraikunskaper, ärdjupaochbredabådeharmyndigheter
fragmentariska.påtagligtkunskaperna
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SamordningsambitionernalO.2.6 för svenskt
totalförsvarsstöd bör höjas

svenska totalförsvarsmyndigheterna bör åläggas generellDe en
samrådsslcyldighet andra svenska kanmyndighetergentemot som

berörda totalförsvarsstöd till Central- ellervisstettvara av
Östeuropa.

nordiska parallellmyndigheterliknande samverkan medEn iär
många fall lämplig och bör aktiv anda.iövervägas en

samband projekt-Myndigheterna bör regelmässigt medi
ansökningar vilka samråd ägtange som rum.

Även vidgad samordning mellan regerings-regeringarnaen
kanslierna de nordiska länderna böri övervägas.

samverkan med Finland särskilt angelägenEn signära ter av
allmänpolitiska sammanhållnaskäl och med tanke på den väl
finländska för utveckla Estlands försvar.insatsen att

Motiv

Överväganden,Jag har, framgått kapitel konstaterat9som av av
bristande samordning hittills alltför vanlig. harvarit Dettaatt

riskerat överfördamedföra dubbelarbete, kedjorigap av
kunskaper föreller olämplig infasning tiden ochi i sigen av
välmotiverade församarbetsprojekt, med uppenbara risker
effektivitetsförluster följd.som

Övriga omständigheter

mellan inomDen multinationella samordningen regeringarna
främst för effektiviteten i det västligaBALTSEA väsentligär
stödet. dock detta forum jfr kapitel 9 inte lämparJag attmenar
sig stöd övergripandesärskilt väl för samordning av av mer
karaktär och/eller konfidentiell rådgivning.av
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mellankontaktforumEtt10.3

myndigheternaochregeringskansliet
bör upprättas

huvudlinjerna idiskussionerregelbundnaförkontaktforumEtt om
ÖsteuropaCentral- ochtill itotalförsvarsstödetsvenska staterdet

ochför F örsvars-ingåbörforumet representanterbör upprättas.
sammanhangetdeförcheferna iUtrikesdepartementen samt

totaUörsvarsmyndigheterna.viktigaste
örsvarsdeparte-Fstatssekreteraren inaturligtförefallerDet att

ordförande.ärmentet

Motiv

refererade ibedömningar,FörsvarsberedningensfrånutgårJag
l0.2.2avsnitt ovan.

väsentligslag ärkontaktforum nämntUpprättandet enett avav
Jagambitioner.beredningenstillgodoseförflerablandåtgärd att
demotverkaåtgärd förviktig attocksådetbedömer ensom

kapiteliberörtssamordningochöverblickibristernuvarande som
kapitel.föreliggandedelentidigaredenoch i9 av

Övriga omständigheter

informelladenförebild iharhärföreslås näraordningDen ensom
förslagpåseptemberinrättades irättsområdetinom somstyrgrupp

SOUrättsområdetpåutvecklingssamarbeteförKommitténav
huvuduppgifter:följandehar1998:86. Denna styrgrupp

bilateralainförberedningsarbetetideltaaktivtatt0
överenskommelser,

uppfylls,överenskommelsemaför attatt ansvara0
kompetensgällervadmyndigheternamellanutbytefrämjaatt0

rättsväsendetsochutvecklingssamarbeteerfarenheteroch av
frågor,
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utveckla och öka det svenska iatt EU:sengagemanget0 program
för utvecklingssamarbete,

främja bättre samordning mellan Sveriges och andra ländersatt0
insatser.
Statssekreteraren Justitiedepartementeti ordförande iär

styrgruppen.

Närmare uppgifter för kontaktforumet

Uppgifterna för det föreslagna kontaktforumet inom
totalförsvarsornrådet bör givetvis med hänsyn tillanpassas
förhållandena försvarssektom.inom innebärDet bl.a. stödet tillatt
den samlade totalförsvarsplaneringen blir central fråga inomen

för kunskapsöverföringen, materielexportfrågor måsteattramen
uppmärksammas och den EU-dimension föratt omnämnssom
rättsområdet bara har begränsad aktualitet.

kontaktforumetI bör bl.a. följ ande avhandlas:
aktuella samarbetsstaters säkerhetspolitiska situation,
deras totalförsvars framtidsplaner,ochstatus
deras önskemål svenskt och utländskt stöd,annatom
prioriteringar det svenska stödet, så långt möjligt ingående iav

samlad långsiktsplan för totalförsvarsstödet till Central- ochen
Östeuropa,
förberedelser inför överenskommelser på regeringsnivån,
samordningen mellan svenska myndigheter,
samordningen andra, främst nordiska, stödländer,gentemot
uppföljning och utvärdering genomförda stödinsatser,av
allmänt erfarenhetsutbyte rörande kontakter med och
stödinsatser i aktuella stater.

kontaktforumetI bör bl.a. följande ingå:
Försvarsdepartementet statsselq. ordförande, berörda0 som
enhetschefer,

Östsäk-gruppen,Utrikesdepartementet närmast ordföranden i
cheferna eller deras förersättare0

Försvarsmakten,0
Överstyrelsen för civil beredskap,0
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Räddningsverket,
Kustbevakningen,

psykologiskt försvar,förStyrelsen
pliktverk,Totalförsvarets

forskningsanstalt,Försvarets
Sida.0

börorganisationermyndigheter ochför andraFöreträdare
kallas efter behov.kunna

uppgifterRådgivningsfunktionens10.4

ställningoch

haovan bör10.1jämförRådgivningsfunktionen avsnitt en
tillrådgivningenvad gällersjälvständig ställningfortsatt

förbeslutsansvarinnefattandesamarbetsländerna, egetett
anpassad budget.till dennarådgivningsverksamheten och en

sekretariathuvuduppgift ibör utgöraDen sinutöver
kontaktforumet.

totalförsvarsstöd,svensktformella beslutBeredningen omav
rådgivningsinsatsernaberördade gentemotjustutöver

uppgift förbörsamarbetsländerna, ograverat envara
linjeorganisation.örsvarsdepartementers/RegeringskanslietsF

Motiv

bedrivitutredningenregeringsnivånrådgivning främstDen som
det aktuellakonsultverksamhet gentemotär att ense som

sekretesskrav.dessvillkor inklusivedettassamarbetslandet, utifrån
del dentillrimligtvisintesubstansmeningkan i görasDen en av

10.1.jfr avsnittregeringshanteringensvenska
huvuduppgift bådemedfår i och sinRådgivningsfunktionen en

de aktuellaitotalförsvarsförhållandenaibred och djup insyn
samtidigtöverblicksådansamarbetsländema. En är en

och uthålligtlångsiktigtsystematiserat,förförutsättning ett mera
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svenskt stöd. Den konsekventa åtgärdenmest för stärka denatt
svenska beredningsförmågan därmedär rådgivningsfunktionenatt
också fungerar seldetariat för kontaktforumet.som

Strävan så långt möjligtatt inordna stödet till Central- och
Östeuropa i den ordinarie planeringsprocessen talar för att
linjeorganisationen inom Försvarsdepartementet bör ha det fulla

för beredningansvaret formella beslut de svenskaav- om
myndigheternas totalförsvarsstöd.

Övriga omständigheter

Jag det bör ställas högaatt kvalitetskravanser på den personal som
ingår i rådgivningsfunktionen. Totalt måste inom funktionensett
finnas översiktlig samlad kompetensen det svenskaom
totalförsvaret och dess ramvillkor i form säkerhetspolitiskaav
utgångspunkter, operativa förutsättningar, planeringsförhållanden
och planeringsmetodik. Kompetensen bör sålunda omfatta såväl
säkerhetspolitik militärt och civilt totalförsvar, alltsom utgående
från grundprincipen demokratisk styrning totalförsvaret.av

En motsvarande kunskap bör finnas säkerhets- ochom
försvarsförhållandena i aktuella samarbetsländer, såsom de iär
nuläget och de kan eller bör utvecklas.som

Kvantitetsmässigt kan ambitionerna väljas inom relativt brettett
intervall. Den hittillsvarande personalresursema har omfattat en
utredare och utredningssekreterare på heltid, tvåen påexperter
deltid cza 25 % och assistent på halvtid. Denna resursnivå haren
hittills gjort det möjligt bedrivaatt relativt ambitiösen
rådgivningsverksamhet fortlöpande i land,ett motsvarandeen
verksamhet i inledningsvis blygsam efter hand växandemen
omfattning i land,ett annat punktvissamt verksamheten gentemot
några andra länder.

Principiellt finns flexibilitet också i meningen vissaen att
övergripande rådgivningsuppgifter kan bedrivas även någraav av
totalförsvarsmyndighetema. Så redan falletär i betydande
utsträckning i form det samarbetetnära mellan utredningenav och
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motsvarandeÖCB. torde inteFörsvarsmaktengällerVad
närtid.föreligga iförutsättningar

imeningminenligt ävenbörRådgivningsverksamheten
frånutgåendebudget,disponerafortsättningen egenen

Utgifterna kankunskapsöverföring.karaktärrådgivningens av
kostnader iväsentligtalltilöner,till,därför begränsas utöver

motsvarandepersonalensaktuellamed densamband resor,
aktuellakontaktverksamhetFörsvarsutskottets motkostnader för

syfteövergripanderådgivningensförländer inom ramen
för visskostnaderm.m.,styrningdemokratisk samt

organisationsöver-ochmyndighets-totalförsvarsrådgivning av
karaktär.gripande
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Bilaga 1

Kommittédirektiv Dir 1997:52

Formerna för stöd till utvecklandet av
totalförsvarskoncept i Central- och Osteuropa

Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 1997.

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall formerna för det stödöverse ges avsom
myndigheter under Försvarsdepartementet utvecklandettill av
totalförsvarskoncept Östeuropa. skalli Central- och Utredaren
inledningsvis studera den totalförsvarsrådgivning regeringsnivåpå

Sverige till Lettland. kommerOm motsvarande insatsersom ger
i i första hand baltiska skallatt göras övriga länder och Polen,- -

totalförsvarsrådgivningen länderäven på regeringsnivå till dessa
analyseras. Inom för verkauppdraget skall utredaren självramen

rådgivare inom totalförsvarsområdet länder,till nämndasom nyss
verka för lämpligaäven rådgivningsinsatser från svenskamen

myndigheter och organisationer.
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hurövrigtandra utredaren stödI steg skall överett se som ges
myndigheter Försvarsdepartementetsvenska bidrarunder tillav

Östeuropa.i Central- ochutvecklandet totalförsvarskonceptav
Oversynen att" underlag för desyfta till svenskaskall attge

kostnadseffektivainsatserna långsiktiga. ochskall bli
koncentrerade. utredaren analysera kan finnaDärvid skall om man
effektivare utforma och samordna i dag.insatserna änsätt att
Analysen omfatta totalförsvarsuppbyggnaden och därvidskall

anläggas.skall helhetssyn risker och resursanvändningpå hot,en
Uppdraget skall den 1999.slutredovisas lsenast mars

Bakgrund

bet. 1996/97I 1996 års försvarsbeslut prop. l996/97:4, FöU
A samarbetetsärskilt irskr. uppmärksammasl996/97:109

Östersjöområdet.
de ländernasbaltiskasvenskt intresseDet starktär attett

Östersjöregionens säkerhet ochdelsjälvständighet, avsom en
samarbete kalladeandra länder. De såmedutveckling, stärks i

gradhar hittills högi området isäkerhetsüämjande insatserna
ländernas uppbyggnadde baltiskainriktats stödjapå att av

för självständig Dettanormalasäkerhetsfunktioner är stat.ensom i
flera länder. Ettmellansamverkanbilateralt och isker både

totalförsvarsfunlctioneruppbyggnadenområde därvidcentralt är av
kontrolldemokratiskunderorganisationerinkluderar militärasom

irådgivningsinsatserUtbildnings- ochförankring.och med folklig
åeñerñågatsstöd och hardettaiviktig komponentsärskiltär en

Polen.från länderna ochde baltiska
Även 7förfinnsPartnerskap för fred PFFinom program

väpnadekontrolldemokratiskdels civilutvecklandet avav
inomRådgivningförsvarsplanering.styrkor, dels

och ingårPFF-dimensionsålundatotalförsvarsområdet har ävenen
PFF.inomsamarbetetsträvandena stärkai att

antalområdeFörsvarsdepartementetsInom är stortett
kunskapsöverförandestödjandeolika ochmyndigheter aktiva inom

ligger inomaktiviteterdessaMångaverksamheter. av
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säkerhetsfrämjandets medan andra sker normalaram som
myndighetskontakter i olika former. Då disponibla medel för
insatser begränsade,är finns det anledning vadi månatt överse
det möjligtär effektivisera och koncentreraatt de svenska
insatserna.

De Säkerhetsfrämjande insatserna finansieras i huvudsak inom
utgiftsområde 7 Utrikesdepartementet. Insatsema bereds av
Utrikesdepartementet i samråd med främst Försvarsdepartementet.
En interdepartemental under Utrikesdepartementetsgrupp
ordförandeskap samordnar och bereder regeringens beslut och
insatserna. Till denna finns interdepartementalgrupp en
handläggargrupp förbereder ärendena. Regeringen beslutar isom
varje enskilt ärende. Denna beredningsform funktionell ochär
omfattas inte utredarens uppdrag.av

Uppdraget

Utredarens första uppgift skall och föreslåatt närmare övervara se
hur svenska rådgivande insatser så effektivtman genom som
möjligt kan bistå Lettlands regering i utvecklingen ettav
totalförsvar utgående från aktuella nationella säkerhets- och
försvarskoncept. Successivt skall utredarens analys ha bredareen
inriktning omfattande möjligheten totalförsvarsrådgivning påav
regeringsnivå tilläven Estland, Litauen och Polen. I arbetet med
detta skall utredaren verkaäven rådgivare verka församt attsom
lämpliga rådgivningsinsatser från berördagörs myndigheter och
organisationer.

I andraett och sedansteg erfarenheter erhållits vad gäller dels
behov och prioriteringar på baltisk sida, dels effekter svenskaav
insatser, skall utredaren analyseranärmare och föreslå hur övrigt
pågående och möjligt framtida svenskt bistånd myndigheterav
under Försvarsdepartementet till utvecklandet av
totalförsvarskoncept bättre kan utformas, samordnas och
koncentreras. Syftet är uppnå maximalatt långsiktighet,
koncentration och effektivitet, inte minst det gäller kostnader.när
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Analysen skall beakta relevanta stödinsatser från andraäven
länders sida överlappande genomförs.så inte insatseratt

för samordning stödet skall utredas i samråd medFormerna av
Regeringskansliet Försvars- och Utrikesdepartementen och
berörda Till utredningen skall knytasmyndigheter. en

sakkunnigareferensgrupp bestående och från deexperterav
totalförsvarsmyndigheternaberörda och organisationema.närmast

syfte skall fungera dialogforumGruppens råd,attvara ge som
följa utredningens fortslcridanden. Referensgruppen skallsamt

erfarenheter frånsäkerställa tidigare och pågåendeäven att nu
tillvaratas. Referensgruppeninsatser skall sammankallas av

utredaren minst gånger år. Utredaren skall utnyttjaäventre per
biståndstelcnisk expertis.

Grundtankama bakom det svenska totalförsvarskonceptet skall
aktuellautgångspunkt för det här svenska stödet. Envara

helhetssyn på hot, risker och resursanvändning bör anläggas.även
totalförsvarsresurser bör utformas för ocksåinnebärDetta att att

förmågan påfrestningar på samhälletkunna stärka hantera svåraatt
beredskapsaspekten faktori fred. På isätt ärsamma en

förmågan krigsamhällsplaneringen så kriser ochmötaatt att
grundas fredssamhället. Folkförsvarstanken skalli utgöra ett annat

somsåväl försvarsviljaelement, där utvecklandet nationellav
kontroll organisationer grundläggande.demokratisk militära ärav

Redovisning uppdragetav m.m.

arbete skall inledas möjligt och delrapporteringUtredarens snarast
fortlöpande kontakter med Försvarsdepartementet.ske genom

skall genomgripande redovisningMinst två gånger årper meren
Östsäk-förarbetet och dess inriktning den så kalladegörasav

under Utrikesdepartementets ordförandeskap.gruppen
Utredningen skall slutrapporteras den dål 1999senast mars en

arbetetövergripande utvärdering och inventering avav en
kvarstående behov skall genomföras Försvarsdepartementet.av

samtligauppdraget gäller regeringens direktiv tillFör
kommittéer och särskilda angående redovisningutredare av
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regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, prövaattom
offentliga åtaganden dir. 1994:23, redovisa konsekvenserattom
för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.
1996:49 och beakta jämställdhetenatt mellan könen dir.om
1994:124. Förslag lämnas den särskilde utredaren skallsom av
belysas även samhällsekonomisktett och statsfinansielltur
perspektiv. Förslag leder till ökade utgifter eller minskadesom
inkomster för skall åtföljasstaten förslag till omprioriteringarav
eller andra ñnansieringsvägar.
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Bilaga 2

Förteckning förkortningaröver

BALTBAT Baltisk fredsbevarandebatalj föron
insatser

BALTDEFCOL Baltic Defence College
BALTNET iNätverk för luftförsvarssamverkan

Baltikum
pBALTRON Baltic Naval Squadron

BALTSEA Organ för försvars-koordinering detav
relaterade ländernastödet baltiskatill de

BSRBCCC Baltic ControlSea Region Border
Cooperation Conference

CB Civilbefälhavaren
CSD Civil LitauenSecurity Department

EU Europeiska unionen

AutomobilkårernasF AK Frivilliga Riksförbund
FBU Centralförbundet befálsutbildningför

.FFK flygkârenFrivilliga
VFHS Försvarshögskolan

FMV Försvarets materielverk
FOA Försvarets forskningsanstalt
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F OS Frivilliga Försvarsorganisationemas
samarbetskommitté

FRO Frivilliga radioorganisationen
FrivilligaFSR skytterörelsen
FlygvapenföreningamasFVRF riksförbund

GTS Generaltullstyrelsen

HELCOM Helsingforskommissionen
HPM High Power Microwave

IDAB International Defence Advisory Board

KBV Kustbevakningen
KUR Kommittén för utvecklingssamarbete

inom rättsområdet

LuftfartsverketLFV
LOA offentligLagen anställningom

NATO North Atlantic Treaty Organization
NBPA Nordic Baltic Police Academy

OPS Operative committee
OSSE Organisationen för säkerhet och

samarbete i Europa

PFF Partnerskap för fred
PHARE EUzsnsamarbetsprogramför Central-

och Osteuropa

Rikspolisstyrelsen

SBK Svenska Brukshundsklubben
SBS Svenska Blå Stjärnan
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SCEPC Senior Civil Emergency Planning
Committee

SCF Sveriges civilförsvarsförbund
SjöV Sjöfartsverket
SKAT Litauens hemvärn
SKBR Sveriges Kvinnliga RiksförbundBilkårers
SKI Statens kärnlqaftsinspektion
SLK Riksförbundet Sveriges Lottakårer
SPF Styrelsen för psykologiskt försvar
SRV Statens räddningsverk
SSI Statens strålskyddsinstitut
SVK RF övämskårernas riksförbund

TPV Totalförsvarets pliktverk

UD Utrikesdepartementet
VEU Västeuropeiska unionen
WD-94 Avtalet globalt utbyteom av

militär information uppförandekoderoch

ÖCB Överstyrelsen för civil beredskap
ÖST-SÄK Interdepartementala arbetsgruppen inom

UD.
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