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SAMMANFATTNING

totalför-Utredningens översynuppdrag omfattar aven
ledningsorganisation myndighetsstrukturenochsvarets

verksamhetsområde.inom Försvarsdepartementets

ledning1991112 Försvarsmaktensdelbetänkandet SOUI
sammanhållen försvars-lämnade förslag bl.a.LEMO om en

beståendemaktsmyndighet främst den verksamhet somav
marinförbandbedrivs inom arméförband,huvudprogrammen

ledning.operativ statsmak-flygvapenförband samtoch
i enligheti väsentligt medbeslutathar alltterna

bildasmyndigheten Försvarsmakten denförslagen. Den nya
juli1 1994 .

administra-redovisasuppdragetdelDen avserav som nu
civilförvaltning till-tivt stöd Försvarets FCFsom

handahåller myndigheter.Försvarsmakten och andra

ivarit uppdeladFörsvarsmakten länge ett storthar
många varitmyndigheter i formelltavseendenantal som

bestårsjälvständiga regeringen. För närvarandeunder
myndigheter.i änförsvarsmakten fred 100 Demerav

små. organisatoriskaärflesta dessa ganska Dennaav
uppdelning för sär-ochhar skapat behov utrymme enav

myndighet vissa läm-skild för ärenden ochansvararsom
mångaadministrativt tillstöd försvarsmaktens myn-nar

organisatoriskauppsplittradedigheter. uppbygg-dennaI
uppgifterhar och verksam-nad försvarsmakten FCFsav

bådeframståttdärför natur-stödkaraktärheter somav
liga rationella.och

organisation för för-statsmakternas beslut om nyen



många små myndigheterna inominnebär desvarsmakten att
marinförband och flygvapen-arméförband,huvudprogrammen

tilloperativ ledning försförband samt en myn-samman
dighet.

skallmyndigheten chefFörsvarsmakten och dessDen nya
självfallet befogenheterha det och de som nor-ansvar

tillkommer myndighet Försvars-chef.och dessmalt en
också möjlighetblir myndighet harstormakten somen

hålla specialistfunktioner.sig olikamedatt

sammanhållna försvarsmaktsmyndighetenBildandet denav
frågaförutsättningar iväsentligai avseenden nyager

uppgiftsfördelningen Försvars-mellanochansvars-om
skäl undersöker FCFsdetta LEMOmakten och FCF. Av om

måste ståsådana under chefensolika verksamheter är som
måstedirekta inflytande därförochför Försvarsmakten

sigingå visarförsvarsmaktsmyndigheten. atti detOm
ingå prövariinte Försvarsmakten,behöververksamheten

tillhandahållas myndig-särskildabörstödetLEMO avom
till detellerhör Försvarsdepartementetheter omsom

myndigheter företag.lämnas andra ellerkan av

på olikaadministrativbedriver stödverksamhetFCF
påområden. föreslår förändringarföljandefrämstLEMO

verksamhetsområdena.olikade

värnpliktstörmånerPA-stöd och

till arbets-länkatPA-stöd lämnar är klartDet FCFsom
bildasgivarrollen. denNär Försvarsmaktenden nya

ianställdajuli blir arbetsgivare för deden19941
då sinmyndigheten. i centrala,börFörsvarsmakten re-

förorganisation degionala överta ansvaretlokalaoch
fråga tilluppgifter i PA-stöd arbets-harFCFsom om

riktas degivare, tvistestöd närvarande motförm.m. som
ingå imyndigheter försvarsmaktsmyn-denskallsom nya



kompetensutvecklingvissdigheten. förutsätterDetta av
i Försvarsmakten.cheferna

övriga till Försvarsdepartementetmyndigheter hörsom
stödscivila myndigheter närvarandeförandraoch avsom

fråga arbetsgivare,i till konsultverk-PA-stödFCF om
från vidjuli behovutbildning bör densamhet och 19941

från leverantörer.anskaffa stödet andra

förmåner tillUppgiften vissa ärendenatt handlägga om
vapenfria tjän-värnpliktiga, civilförsvarspliktiga och

Värnplikts-stepliktiga juli övertasbör den 19931 av
verket.

Drift utvecklingoch PA-systemav

måste för personal-deFörsvarsmakten ha fullt ansvar
adminsitrativa använder. När densystem den nyasom

bildas juli därförFörsvarsmakten bör denden 19941
förvaltninguppgifteröverta avseende ochde harFCF

iutveckling ävenVerksamheten bör fort-PA-system.av
tillsättningen lokaliserad Karlstad.vara

vilkaMyndigheter förutanför Försvarsmakten,den nya
frågafårnärvarande istöd lönesystemFCF m.m.,av om

övergångsvis fåavgiftbör stöd För-mot motsvarande av
svarsmakten.

Ekonomisk redovisning

ekonomiska redovisningen förbetydelsehar storDen
ledning.Försvarsmaktens När Försvarsmaktenden nya

julibildas den bör den därför överta de1 1994 upp-
krigs-gifter ekonomisk redovisninghar ochavseendeFCF

kameraltjänst förvaltning utvecklingoch systemsamt av
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för ekonomisk redovisning. iVerksamheten bör även fort-
sättningen lokaliserad till Karlstad.vara

Myndigheter utanför den Försvarsmakten, vilka förnya
fårnärvarande frågastöd i ekonomiskaFCF redo-av om

visningssystem, övergångsvis fåbör avgiftmot mot-
svarande stöd Försvarsmakten.av

Patentverksamhet

sådanLEMO att intepatentverksamheten äranser av
ingåkaraktär bör iatt den den Försvarsmakten. LEMOnya

dock att verksamheten tillbör anknytas myndig-anser en
het tillhör föreslårFörsvarsdepartementet. LEMOsom

uppgifternaatt vid juliFCFs patentenhet den 1 1993
överförs till Försvarets materielverk. Patentenheten bör
även i fortsättningen lokaliserad till stockholm.vara

Rättsligt stöd

LEMO att trafikskadereglering inteFCFs äranser av
sådan ingåkaraktär iatt den bör Försvarsmakten. Det är
i ändamålsenligtstället trafikskaderegleringenatt ges

organisatorisk anknytning markerar att verksam-en som
betjänarheten stora delar statsförvaltningen. LEMOav

föreslår uppgiftenatt tillförs över Kammarkollegiet.
Verksamheten bör iäven fortsättningen lokaliseradvara
till Karlstad.

för bevakningAnsvaret indrivning sina fordringaroch av
pånaturligtfaller Försvarsmakten. Däremot behöver

verksamheten inte bedrivas i regi inom Försvars-egen
makten. Tjänsten påi lång-bör stället grundval ettav
siktigt avtal köpas Kammarkollegiet. Verksamheten börav
även i fortsättningen lokaliserad till Karlstad.vara
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regleringjuliKammarkollegiet bör övertaden 1 1994 av
frånfordringsbevakningtrafikskador samt FCF.m.m.

Besparingar

för närvarandeverksamhetoch med att den FCFI som
bedriver tillöverförs Försvarsmakten och andra myn-

civilförvalt-digheter bör Försvaretseller avvecklas,
ning juniavvecklas den 30 1994.

vid förutsättsHuvuddelen anställda komma attde FCFav
anställning vid myndighetererbjudas de övertar desom

organisationenolika förföreslagnaverksamheterna. Den
administrativt tillstöd Försvarsmakten andraoch myn-
digheter enligt bedömning, tillleder, att detLEMOs

årsarbets-minskarsammanlagda personalbehovet med 20ca
uppgåekonomiska besparingen bedömaskrafter. kanDen

år. Resursbesparingarna itill milj. görskr.8ca per
verksamhetsområdeninom Ledningförsta ochhand FCFs

administration PA-stöd.samt
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UPPDRAGET1

Direktiv1.1

uppgift ledningsorganisatio-ärLEMOs att över delsse
på nivå inomregional totalförsvaret,central ochnen
myndighetsstrukturendels inom Försvarsdepartementets

verksamhetsområde dir. 199144.

ledningdelbetänkandetI SOU 1991112 Försvarsmaktens
strukturfrågorredovisades främst lednings- för för-och

i vidsvarsmakten stort samt verksamheten centrala
i krig istaber och fred. statsmakterna har allt väsent-

ligt beslutat 199192102, 199192FöU12,prop. bet.
i enlighetrskr. 199192337 med förslag.LEMOs

sammanhållenDärmed julikommer den för-1 1994 en ny,
påsvarsmaktsmyndighet bildasatt grundval främst denav

bedrivs inomverksamhet huvudprogrammen arméförband,som
marinförband operativ ledning.och flygvapenförband samt

delbetänkandet anförde utredningen iI att detLEMO
avsåg gåfortsatta i vidarbetet att verksamhetengenom

myndigheternade inom huvudprogram för att5gemensamma
förhållandepröva deras till den försvarsmaktsmyn-nya

digheten. då in iDessa verksamheter kommer att delas
sådana måste ingå förhållandei i till iden dagsom

sådanasnävare avgränsade Försvarsmakten, för För-som
påväsentligensvarsmakten och dess uppdrag bör utföras

särskilda sådanamyndigheter och där behovet kanav
tillgodoses myndigheterandra och företag.av

civilförvaltningFörsvarets är deen av gemensamma myn-
digheterna. detta delbetänkande administra-I behandlas
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tivt tillhandahål-stöd Försvarets civilförvaltningsom
ler Försvarsmakten myndigheter.och andra

Arbetsformer1.2

översynen Försvarets civilförvaltnings verksamhet harav
organiserats särskild delutredning inom LEMO.som en

För biträda iatt experter detta arbete förord-LEMOsom
nade chefen Försvarsdepartementetför den 19 1992mars

Överbefälhavaren,konteramiralen Peter Nordbeck, och
krigsrådet Marianne Robinson, civilförvalt-Försvarets
ning.

Experternas varit preciseradeuppdrag har utföraatt
utredningsuppgifter skriftligt muntligtsamt att och

till särskilderapportera dem den utredaren.

ledningMed bl.a. detta underlag därefterhar LEMOav
format delbetänkandet.

ingårsitt arbeteI har kunnat använda underlagLEMO som
i bl.a. betänkandena SOU Marknadsanpas-och 41199140

service- stabsfunktionersade och och SOU 199240
statligRisk- skadehantering ioch verksamhet. harLEMO

hållitvidare Utredningenkontakt med Ju 199108 om
översyn Justitiekanslerns arbetsuppgifter, Arbetsgi-av
varkommittên påFi 199206 och de konsulter som

frågorFinansdepartementets olikauppdrag belyser detom
administrativa till myndigheterna.stödet

frågansärskilde rådgjortiDen utredaren har med den
parlamentariska tillreferensgrupp är knuten LEMO.som

informeratLEMO har löpande företrädare för berörda
arbetstagarorganisationercentrala arbetet och berettom

tillfälledem framföraatt synpunkter.
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2 NUVARANDEORDNING

civilförvaltningFörsvarets2.1

till civilförvaltningUrsprunget Försvarets ärFCF
årkrigskollegium inrättadesKongl. Krigs-1634.som

frånkollegium börjanhade för inomansvaret det mesta
området,lantmilitäradet rekrytering, indelnings-bl.a.

utbildning, underhållstjänst,krigsplanläggning,verk,
beväpning övrig utrustning,och befästningar mili-samt

rättskipning.tär Efter hand överfördes uppgifterraden
till göromålenmyndigheterandra Krigskollegiumoch för

till militärkoncentrerades förvaltning.

viktig organisationsförändring dåEn inträffade 1865,
krigskollegiumKongl. ombildades till arméför-Kungl.

valtningen. indelades iverksamhetDess fyra huvudom-
råden, nämligen artilleri, fortifikation, intendentur

civilförvaltning.samt civila förvaltningenDen omfatta-
de främst avlöning, kassa- räkenskapsärendenoch samt
viss revision.

DåNästa förändring inrättadesstora kom 1944. nuvarande
självständigtFCF ett ämbetsverk. nybildadeDetsom

frånverket övertog verksamheten Arméförvaltningens
fråncivila departement samt motsvarande ärenden Kungl.

marinförvaltningen och flygförvaltningen.Kungl. Sedan
är försvarets1954 FCF patentorgan.

År omlokaliserades från1978 exkl.PCF patentenheten,
ÅrtillStockholm Karlstad. överfördes revisions-1987

frånverksamheten till Riksrevisionsverket.FCF
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Uppgifter2.2

Från ingåroch julimed den inte i1 försvars-1992 FCF
makten. konsekvens uppgifterSom härav regleras FCFsen

inteoch iverksamhet förordningenlängre 1983276 om
inomverksamheten försvarsmakten verksamhetsförordning-

förordningenen och handläggning1983277 om av
tjänstetillsättningärenden, inom försvarsmaktenm.m.

administrationsförordningen. stället reglerasI FCFs
uppgifter ioch verksamhet förordningen 1992511 med
instruktion för Försvarets civilförvaltning.

Från tidpunkt intäktsfinansieradskall FCFsamma som
tillhandahållamyndighet tjänster och produkter mot

avgift.

till uppgifthar biträda myndigheterFCF främstatt som
till frågorhör Försvarsdepartementet i rörsom per-

ekonomiadministrationsonal- och rättsligasamt ange-
budgetåretlägenheter. regleringsbrevet förI 199293

frågauppgifter iatt redovis-ekonomiskFCFsanges om
ning myndigheterskall utöver inom försvarsmakten även

myndigheter tillämparandra redovisningssys-avse som
temet FS.

tillskallFCF försvarsmakten rättvisandeatt harse en
redovisning medelshantering.och säker Myndighetenen
får samrådi Riksrevisionsverketmed meddela de före-
skrifter behövs för säkerställaatt detta.som

biträda frågorskall myndigheterna iFCF rör skade-som
reglering rättsligaoch andra Tillangelägenheter. PCF

rådgivandeär knuten Försvarets skaderegle-som organ
ringsnämnd.

För myndigheterde tillhör Försvarsdepartementetsom
såvittskall föra vidFCF statens talan domstol utom-
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ochrör egendomfastangelägenheter ansvarasomavser -
frågorfordringar iindrivning samt,statensför somav

i övrigt bevakamyndigheter, ävenförsvarsmaktensberör
ÖCBÖverstyrelsen civil beredskapförrätt.statens
inomvid företräda statendomstolatthar befogenhet

verksamhetsområde.sitt

myndigheter hörför deskall patentorganFCF somsom
rörandehandlägga ärendentill Försvarsdepartementet

frågor,immaterialrättsliga rättsförvärv arbets-av
hemlighållande ochsvenskauppfinningar samttagares av

försvarsuppfinningar.utländska patentsökta

förmånerfrågor till värn-vidare handläggaskallFCF om
förmåner till personalpliktiga anhöriga samtoch deras

FN-tjänst.i

Verksamhet2.3

områdenolikainomOmfattningen verksamhetFCFsav
sammanställning beräknadeföljandebelyses med av

budgetåretinsatta underintäkter personalresurseroch
199293.

Årsarbets-Milj.kr.Verksamhet
krafter

stödPersonaladm. 11,8 16,4
Värnpliktsförmåner 2,01,1
Personaladm. system 35,3 32,2
Ekonom. redov. syst. 33,821,6
Patentverksamhet 5,5 9,8
Trafikskadereglering 5,2 13,9
Fordringsbevakning 3,81,7
Övr. stödrättsl. 3,4 2,1
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internadm.Ledn. och 12,6-
i KarolinenAdm. 2,7 4,0serv. m.m.

Summa 88,3 130,5.

skadeersättningar vidI trafikskadereglering beräknas
budgetåret milj.199293 utbetalas kr.17,7

14å,Antalet anställda är i135personer ca varav ca
Karlstad och ipatentenheten10 Stockholm.

administrativa fråntill myndigheternaFCFs stöd är och
budgetåretmed avgiftsfinansierat.199293 helt

från budgetåretI och med att och inteFCF med 199293
ingår i försvarsmakten, beräknas milj.medel 71 kr.
för ersättning i livräntorform för kroppsskadorav m.m.
ådragna militärtjänstgöringunder särskiltunder ett

inom militäraanslag den utgiftsramen.
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ÖVERVÄGANDEN3

ordningMotiv för nuvarande3.1

ivarit uppdelad ett stortlängeFörsvarsmakten har
många variti formelltmyndigheter avseendenantal som

bestårregeringen. närvarandesjälvständiga Förunder
myndigheter.i än Defredförsvarsmakten 100merav

små.är ganskaflesta dessaav

organisatoriska uppdelning ochskapat behovharDenna av
vissasärskild myndighet förförutrymme som ansvararen

administrativt till försvarsmak-stödärenden lämnaroch
många myndigheter.tens

organisatoriskauppsplittrade uppbyggnaddagensI av
uppgifter och verksamheterförsvarsmakten kan FCFs av

framstå både naturliga ochdärförstödkaraktär som
rationella.

påmyndighetemellertid inte be-endastärFCF somen
Påmyndigheternabetalning stöd.lämnargäran och mot

områden föreskrifter i förordningarflera har FCF genom
delegering avtal gettsbefogenheteroch uravgenom

statsförvaltningen iskyldigheter irättigheter och som
på myndigheterna.olikaövrigt normalt ankommer de LEMO

på vissaåterkommer föreskriftertill hardetta. Dessa
övrigaområden ställning för-försvagatstärkt ochFCFs

svarsmaktsmyndigheters kompetens.
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Ändrade förutsättningar3.2

anledning för-förslag 1991112Med SOULEMOsav om
ledningsvarsmaktens har statsmakternas beslutat om en

organisation innebär bl.a.för försvarsmakten. Denny
myndigheterna inom arméförband,att huvudprogrammen

marinförband operativ ledningoch flygvapenförband samt
juli till myndighet benämndden förs1 1994 samman en ny

Försvarsmakten.

självstän-Därmed upphör ett hundratal enheter att vara
diga myndigheter. organiseras FörsvarsmaktenställetI

utgående från krigsför-huvudsakligen kaderorganiserade
band.

självfalletmyndigheten skall haoch dess chefDen nya
enligt verksförord-det och de befogenheteransvar som

ningen tillkommer myndighetnormalt och19871100 en
myndighet isidoordnaddess Därmed börchef. annanen -

utsträckning i statsför-än är normaltvad som annars
valtningen inte minskar Försvars-befogenheterges som-

möjlighet skyldighetmaktens dess chefs och att taoch
för verksamheten och dess resultat.ansvar

sammanhållna försvarsmaktsmyndighetenBildandet denav
således ii förutsättningarväsentliga avseendenger nya

fråga uppgiftsfördelningen mellan För-ochansvars-om
undersökersvarsmakten och detta skäl LEMOFCF. Av om

sådana måste ståolika verksamheter är underFCFs som
måstemyndighetschefens direkta inflytande och därför

ingå i visarförsvarsmaktsmyndigheten.den detOmnya
ingåsig iinte Försvarsmakten,att verksamheten behöver

tillhandahållas särskildaprövar stödet börLEMO om av
myndigheter tillhör Försvarsdepartementet eller omsom

myndigheterlämnasdet kan andra eller företag.av

utgångspunkt således olikaär huvuddelen deattEn av
tjänster i fortsättningen.utför behövs även VadFCFsom
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vilken organisationdiskuteras iär första hand somsom
förutsättningarlämplig för deär verksamheten under nya

bildas.inträder när Försvarsmaktenden nyasom

utgångspunkt dir. ärför 199144arbeteLEMOsEn
inom verksam-vidare Försvarsdepartementetsatt behov

påhetsområde så långt tillgodosesmöjligt skallsom
i övrigt.statsförvaltningeninomsättmotsvarande som
undvikas.Särlösningar dubbleringar börkompetensoch av

Personaladministrativt stöd3.3

rådgivandestödjande,utför och konsulterandeFCF upp-
området. Vidaregifter inom personaladministrativadet

förmåner till anställda och för-handläggs ärenden omom
måner till värnpliktiga anhöriga för-och deras samt om
måner till FN-personal.

frågorpersonaladministrativa främststödetDet omfattar
anställningsfrågor förmåner.arbetsrätt, och PCFom

frånenligt delegering arbetsgivar-företräder, Statens
myndigheterna inom Försvarsdepartementetsverk SAV,

område arbetsgivare ivid domstol rätts-och utomsom
tvister enligt stödjer ävenkap. huvudavtalet7 FCFm.m.
myndigheterna i tvisteförhand-arbetsgivare lokalasom
lingar enligt kap. huvudavtalet.6

i Förvaltningshögskolans befattningsut-medverkarFCF
på PA-området.bildning publika-Handböcker andraoch

också.tioner i utredningarframställs deltar ävenFCF
PA-området, påinom oftast uppdrag de centralaav

inom försvarsmakten.staberna

värnpliktsområdetUppgifterna inom främstregleras genom
Verksamhetenvärnpliktsförmånsförordningen 19801035.

även ekonomisk hjälp till Civilför-omfattar beslut om
svarspliktiga värnpliktiga vapenfriasamt full-och som
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gör repetitionsutbildning. tillämp-utfärdar ävenFCF
ningsföreskrifter värnpliktsförmånsförordningentill

frågorär besvärsinstans isamt rör denna.som

budgetåretVerksamhetens beräknade omfattning 199293
framgår följande sammanställning intäkter.av

Verksamhet Milj.kr.

tillPA-stöd givarearb. 5,3
Värnpliktsstöd ,
Tvister 0,5
Publikationer ,
Konsultverksamhet 0,9
Utbildning ,
Rutiner och system 0,4

Summa 12 9,

årsarbetskrafter på verksamhetsområdetAntalet per-
års-sonaladministrativt stöd är Härav används18,4. 2

värnpliktsförmånsfrågor.arbetskrafter för

Till myndigheternadrygt 75% är inom huvudprogrammen
marinförbandarméförband, och flygvapenförband samt

operativ ledning direkta stödet. 10%mottagare Caav av
verksamheten i PA-utbildning vidmedverkan För-avser
valtningshögskolan. övrigt utgörs verksamhetenI av

avefterfrågasPA-stöd myndigheterandra hörsom som
till efterfrågasFörsvarsdepartementet. Viss utbildning

myndigheter inte tillhör Försvarsdepartementet.av som

När den försvarsmaktsmyndigheten bildas blir dennya
arbetsgivare blirför dem i organisatio-anställdasom
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måste ocharbetsgivare Försvarsmakten utformaSomnen.
arbetsgivarpolitik personal- ochför hurgenomföra en

nå målolikalönepolitiska användas för attmedel skall
måstei haFörsvarsmaktenverksamheten. Den sammanya
myndigheter.arbetsgivarbefogenheter andra storasom

delegationnaturligt arbets-är därmed att denDet av
från itillgivarbefogenheter sker SAV FCFsom nu

frågaitill personalFörsvarsmaktenstället sker somom
myndigheten. över-blir i förstaanställd ett stegden I

myndighetentill För-arbetsgivarbefogenheternaförs
arbetsordning ellerchef. Medsvarsmakten och dess enen

tillvidarearbetsgivarnyckel förs befogenheterna sedan
myndighets-enligt delegationsbeslutde chefer avsom

arbetsgivarföreträdare.blirchefen

frågaiblir arbetsgivareFörsvarsmakten avtalspartsom
dåkollektivavtal självklartärde den tecknar. Detom

iträffade för-för del uttolkar avtal ochatt den egen
tvister vidhandlingar föroch och utom domstol svarar

Likaså måste informerasig själv. Försvarsmakten kunna
innehållsina arbetsgivarföreträdare avtalenslokala om

innebörd.och

såledesledning ochbehöver kunna formaFörsvarsmaktens
målenarbetsgivarpolitik främjargenomdriva försomen

också iorganisationen. Ledningen behöver ha kompetens
tillämpaför tolka avtal samtarbetsrätt att kunna och

tvisteförhandlingar. Vidareför föra behöveratt kunna
i tillämpnings-tilllämnas lokala chefer ochstöd kunna

tvistefrågor.

så måstemyndighet Försvarsmakten förut-storEn som
påarbetsgivarkompetenssättas hos cheferkunna utveckla

sånivåerolika stödresurser attoch utforma egna
frånarbetsgivarfunktionen fullgöras gängse stödkan med

tillfälligt expertis.vid anlitadmedoch behovSAV
chefsutbildning i arbetsgivar-Förstärkt och perso-



24

frågornalpolitiska behövs.

personaladministrativa stödKompetens motsvarande det
såledesavseende anställd lämnar, börpersonal, FCFsom

ingåi fortsättningen i iFörsvarsmakten och andra myn-
digheter till väsentlighör Försvarsdepartementet. Isom
mån bör detta ske att chefernas kompetens utveck-genom

så i enskilda inte siglas de ärenden vändaatt behöver
utomståendetill sinaför att fullgöra normala chefsupp-

gifter. Förekomsten särskilt inrättad stöd-externav en
sådangivare särskilda förhindrarmed befogenheter en

utveckling.

måste också myndigheterDet förutsättas änatt andra
Försvarsmakten, tillhör Försvarsdepartementet,som
själva arbetsgivaransvar vilarskall ha det normaltsom
på Någotförvaltningsmyndigheter. rimligt finnsskäl
inte till materielverk Forti-varför Försvarets FMV,
fikationsförvaltningen forsknings-FörsvaretsFortF,

radioanstaltanstalt FörsvaretsFOA, FRA, Kustbe-
vakningen räddningsverkoch m.fl.KBV Statens SRV
myndigheter inte behörighet införskall ha domstolatt

iföreträda vissa arbetsrättsliga tvister.staten

värnpliktsförmåner.vissahandläggerFCF ärenden Detom
gäller tillämpningsföreskrifteratt utfärdanumera om
värnpliktsförmåner hjälpekonomiskoch att besluta om
vid repetionsutbildning civilförsvars-för värn- och
pliktiga för vapenfri tjänst.samt dem fullgörsom

besvärsmålVidare prövar yttranden efterFCF och avger
frånremiss kammarrätter det här ärm.fl. verksamhetDen

fråga ingåinte iär det börslaget att den denom av
Frånförsvarsmaktsmyndigheten. rättssäkerhetssyn-nya

i uppgifterna myndighetpunkt bör stället skötas av en
utanför Försvarsmakten.

Enligt erfarit Pliktutredningensvad FökanLEMO
tillöverväganden199102 leda förslag lämnasatt om



25

någon Förmånernaatt totalförsvarsplikt införs.form av
vid plikttjänstgöring administrationenoch dessa be-av

dåhöver sannolikt hantering iSamladanpassas. en
då framståmyndighet utanför Försvarsmakten kangemensam

lämplig.som

Personaladministrativa3.4 system

utvecklarFCF och förvaltar försystem löner och andra
förmåner. På myndigheter tilluppdrag främst hörav som
Försvarsdepartementet utvecklingäven förFCFansvarar

förvaltningoch inom övrig personaladmini-datorstödav
stration. Förutom myndigheter tillhör Försvarsde-som
partementet utnyttjar Rikspolisstyrelsen lönesy-FCFs
stem. lämnar användarstöd hjälp vid in-FCF t.ex.som
stallationer utbildning. Driftenoch isystemen skerav
lokaldatorer vid regionala myndighetereller lokala samt
vid central stordator.en

PA-områdetsystemutvecklingen inom tillkoncentreras
Reseservicesystemet.LSS-systemet och LSS-projektet

tillsyftar att utveckla ett nytt PA-stöd avlösersom
tillämpadeflera system, bl.a. lönesystemetav nu

FSLÖR. bestårDet systemet ett antal del-nya som av
för frånsystem personaltjänsten i successivttas bruk
budgetåret budgetåretoch med till199293 och med

199495.

budgetåretVerksamhetens beräknade omfattning 199293
framgår följande sammanställning intäkter.av



26

Verksamhet Mi1j.kr.

Förvaltning
FSLÖR-försvar 8,5
FSLÖR-polis 74,

personreskontraPR 5,4
LSS-PA 2,4

vpladm.VAS 1,9
HvFriv 0,9
PAF-lokal 1,1
Övriga PA-rutiner 1,2

Summa 26,1

Utveckling
LSS 7,9
Reseservice 1,3

Summa 9,2

Totalt 35,3

årsarbetskrafter på verksamhetsområdetAntalet perso-
naladministrativa ärsystem 32,2.

Till inemot myndigheternaär inom80% huvudprogrammen
marinförbandarméförband, och flygvapenförband samt

operativ ledning mottagare stödet. 10% stödetCaav av
riktas till myndigheterandra tillhör Försvarsde-som

riktas tillpartementet Rikspolisstyrelsen.medan 13%ca

Försvarsmaktens behov

tillgångförsvarsmaktsmyndigheten tillDen behövernya
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personaladministrativa löneuträkningförsystem bl.a.
frågalöneutbetalning personalinformationoch isamt om

frivilliga värnpliktiga.anställda, och systemDe som
FSLÖR,för närvarande HvFriv,används, bl.a. VAS,
till förutsättningarPAF-lokal och är anpassade dePR,

inom militäragäller idet försvaret. gällerDettasom
utvecklingän högre grad är underLSS ochsom som

frånsuccessivt i drift julitas och med den 1 1992. LSS
inomutvecklas för att lokala chefer försvarsmaktenge

stöd drivasoch kommer att lokalt.

personaladministrativaDe system, Försvarsmakten be-som
höver, i vissakännetecknas kopplingatt moduler skerav

uppgiftermellan i fredsorganisationenpersonalens och
krigsorganisationen. såvidareärsystemen uppbyggda att
informationsutbyte ekonomiadministrativasker mellan de

personaladministrativaoch de Inriktningensystemen. är
på nivåerolikaatt chefer erbjudas integreratskall in-

frågaformationsstöd i verksamheten, ekonomin ochom
ocksåblirpersonalen. systemen allt lokalt basera-mer

de.

på påDet ankommer Försvarsmakten liksomoch dess chef -
myndighetscheferandra vilkaavgöra personaladmi-att-

nistrativa personalinformationssystem organi-system och
Någrasationen skall använda. föreskrifter som anger

vilka vilkensystem eller leverantör användasskallsom
finns inte.

måsteFörsvarsmakten ha förfullt de personalad-ansvar
ministrativa inomsystem används Försvarsmak-m.m. som

nåsten. kan personaladmini-Detta att kompetentagenom
strativa ledningsfunktioner finns inom Försvarsmakten,

frånmedan bl.a. systemförvaltningsystem och köps en
Såorganisation. gör de myndigheterflesta andraannan
såsom SLÖR,använder system PI, SLUG och PIRsom som

tillhandahålls pensionsverkStatens löne- och SPV.av



28

särskilda förutsättningarna, organisations-bl.a.De den
ledningsfilosofi inomstruktur och den används för-som
gjort personaladmini-svarsmakten, har att delar deav

strativa blivit olika förekommersystemen ganska dem som
på håll. dominerandeandra Försvarsmakten är använ-den
daren. Försvarsmakten behöver därför systemägarevara

befintliga utveckling.för system och system under För-
ocksåbehöversvarsmakten systemförvaltare förvara

aktuella system.

såledesEnligt uppfattning lämpligtär det attLEMOs
den Försvarsmakten är systemägare och systemför-nya

systempersonaladministrativavaltare för de somm.m.
tillhandahållerför närvarande och utvecklar. DetFCF

fårsjälvbetyder Försvarsmaktenatt för attansvara
till förutsättningarförändradesystemen yttreanpassas

följer förordningarlagar, avtal. Försvars-ochsom av
måste ocksåmakten avtalsbestäm-kunna översätta nya

kravspecifikationerimelser för lönesystem.t.ex.

fråga åt organisationpraktisk vilkennatur ärEn av mer
Försvarsmakten systemförvaltare bör attuppdrasom svara

underhåll driftför användarstöd, tekniskoch avseende
personaladministrativade aktuella systemen. Huvuddelen

tekniska driften Vissden sker lokalt hos användarna.av
stordatordrift Försvaretssker hos datacenter.

innehållerkrigsförbandsrelateradePA-systemen är och
sådaninformation är fördelsekretessgrad att detav en

inteflertalet utanfördem bearbetas Försvars-om av
makten.

Mot denna bakgrund enligt mening;är det, lämp-LEMOs
ligt bildandetFörsvarsmakten vid juli iatt den 19941

underhållregi utför användarstöd och avseende deegen
personaladministrativa bör förutsät-systemen. Det dock

Försvarsmakten vilkentas att prövar är lämp-densom
ligaste fördelningen mellan personal och konsulteregen
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systemerings- programmeringsarbetevid främst och avse-
befintliga Organisationsformen för dennasystem.ende

i avsnittberörsverksamhet 4.2.

underhållEkonomiska användarstöd,för ochresurser
teknisk drift finnas i Försvarsmakten. ärskall Detta
också avgiftsfinansieringredan fallet den somgenom

används för verksamhet.FCFsnumera

myndigheterAndra

Myndigheter tillhör Försvarsdepartementet,som men som
ingåinte i försvarsmaktsmyndigheten,denavses nya

använder för när-t.ex. FortF, ochFMV, FOA, SRV KBV,
FSLÖR Även Rikspolisstyrelsen användervarande och PR.

FSLÖR.

förhållandet civilt myndigheterDet prägladeatt raden
FSLÖRanvänder visar i sinbl.a. helhetatt systemet

hårtinte särskilt tillkanske är försvars-anpassat
speciellamaktens behov.

ingåEnligt uppfattning inte ibör det normaltLEMOs
tillhandahållauppgifter avgiftFörsvarsmaktens att mot

myndigheter personaladministrativaandra Hindersystem.
övergångsvisbör inte föreliggadock Försvarsmaktenatt

tillhandahållerersättningoch myndighetermot dessa
så påstöd respektiveönskar. börde Det ankommaom

myndighet erforderligaatt bestämma detta och teckna
avtal.

informerar myndig-förutsätter att bl.a. dessaLEMO SPV
personaladministrativadeheter system och andraom

tjänster erbjuda.verket kan
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Utveckling systemav nya

används har utvecklatsPA-system PCF.De avsom nu
direktutvecklingsarbetet finansieratsför harKostnader

avgifter användarnatas utmed anslagsmedel. De avsom
innehåller någon utvecklingskost-inte avskrivning av

inte för utveck-naden. Därmed byggs heller resurser upp
utvecklingsprojektenling system. aktuella LSSDeav nya

också.anslagsfinansierasReseservice konsekvensoch En
vid jämförelsehärav med systemär att kostnaderna som

framstårerbjuds lägre än vadandra, t.ex. SPV, somav
faktiskt är.de

Även särskil-i vissa haFörsvarsmakten avseenden kanom
frågai personaladministrativa kanda behov system,om

ifrågasättasändå nödvändigtär Försvarsmakt-det attom
bör fram-helt system. Försvarsmaktenutvecklaren egna

anpassninginte användningdeles överväga eller avom
bådetillhandahålls på möjligärmarknadensystem som

påekonomiskt fördelaktig sikt.och

Ekonomiska redovisningssystem3.5

installationutveckling, förvaltning,förFCF ansvarar
inkl.ekonomisystem,och användarstöd försvaretsm.m. av

föreskrifts-specialversioner. Tillsynsansvar meddess
påbehörighet tillgodose rätt-för kravenutövas att en

medelshantering vidvisande redovisning säkeroch en
myndigheterna inom även fack-försvarsmakten. harFCF

sakområdetuppgifter inom Kameraltjänst.

påinriktadär främst utveckla ochVerksamheten att
nivå,ekonomisystem förförvalta försvarets lokal FS

Samtliga myndig-ärSystemet lokaldatorbaserat.LOKAL.
myndig-inomheter försvarsmakten flertalet andraoch

till tillämparhör Försvarsdepartementet FSheter som
till redovisningsplanär anpassatLOKAL som en ny
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basplanen.

tidutvecklingsinsatser näm-under kanVad gäller senare
utvecklingen koncernsystem FS KONCERNett nyttnas av

på konstruktiontekniska desssamtbaserat FS LOKALS
redovisningsprinciper.budget- och

budgetåretomfattningberäknade 199293Verksamhetens
framgår sammanställning intäkter.följandeav

Mi1j.kr.Verksamhet

FS LOKAL
FS KONCERN
Kundstöd lokalt
Kundstöd koncern 1,7
Utbildning 1,2

anpassningExtern
anpassningIntern 1,3

Krigskameraltjänst
övrigt

Summa 21,6

årsarbetskrafter på verksamhetsområdet ekonomiskAntalet
redovisning är 33,8.

Till myndigheterna inomär armé-75% huvudprogrammenca
marinförband operativförband, flygvapenförbandoch och

ledning direkta stödet.mottagare Utanför dessaav
också ihuvudprogram är stor kund. medverkarFMV PCFen

Förvaltningshögskolans ekonomiadministrativa utbildning.

bildasNär försvarsmaktsmyndighetenden är detnya
självklart tillFörsvarsmaktensatt chef skall attse
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myndigheten redovisningrättvisande ekonomisk ochhar en
påmedlen förvaltas betryggande sätt 7§ verks-att ett

pådå vilatillsynsuppgift inteförordningen. kanDenna
måste ocksåmyndighetens förchef att dePCF. ansvara

ekonomiska redovisningssystemenoch verksamhetsanknutna
ledningsbehoven i organisationen. Förmot attsvarar

biträda i uppgifterFörsvarsmaktens chef b1.a. dessa
påhåller myndig-internrevision inomatt byggas uppen

Överbefälhavaren.heten

Försvarsmaktens behov

finansiellaerinraönskarLEMO att statsmakternasom
håller påstyrning totalförsvaret utvecklas.attav

innebärDetta b1.a. att

genomförandeprisbudgetering införs,-

kreditmöjligheter införs,ramanslag med-

priskompensation i likhet övriga statsför-sker med-
valtningen,

kapitalkostnader införs,-

lånefinansiering får investeringar i fastske av-
egendom,

får investeringarförsäljningsinkomster utnyttjas för-
i fast egendom.

Vidare redovisningsmodell tillämpasskall samt-en ny av
liga myndigheter julidensenast 1993.1

allt högre grad kommer därmed krav attI yttresamma
riktas respektive myndighetersmot Försvarsmaktens andra
ekonomiska redovisning. Samtidigt är attdet uppenbart
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särskilda inre förutsättningar finns för Försvarsmakten.
nödvändigt självär därförDet Försvarsmakten haratt en

hög kompetens när gäller användadet utforma och deatt
såekonomiska redovisningssystemen ekonomiskatt god

styrning inomkan säkerställas gällandeför yttreramen
inre förutsättningar. tilloch Försvars-Detta leder att

liksom statligamakten, andra delkoncerner, kanstora
underhåll,behöva iha ett omfattande använ-engagemang

darstöd drift ekonomisystem.och av egna

För rättvisande tillatt ekonomiskoch behoven anpassad
måstestyrning redovisning stånd,tilloch skall komma

kompetent ledningoch utövasstark över Försvarsmak-en
ekonomi.tens är därför nödvändigtDet Försvarsmak-att
ledningtens professionellthar redovisnings-kompetent

kanpersonal ekonomiska redovisningen.leda den LEMOsom
berörde idetta delbetänkandet SOU Försvars-1991112

ledning.maktens

förvaltningen ingårekonomisystemenI för attav ansvar
redovisningssystemet uppfyller ide yttre krav som anges
bl.a. totalförsvarets budgetförordning 1989924, bok-
föringsförordningen förordningen19791212, 1985498

avräkning utgifter regleringsbrevoch isamtom av
Riksrevisionsverkets tillämpningsföreskrifter till för-
ordningar. Vidare ingår tillatt systemet för-anpassa

inre frågaändrade förutsättningar i ekonomi-bl.a.om
styrning, organisation, verksamhet och ADB-struktur.

civilaflesta myndigheterDe redovisningssystemanvänder
där leverantören för anpassning till ändrade ytt-svarar

förutsättningar. Anpassning till inre förutsättningarre
civilaklarar de myndigheterna själva, med konsul-ev.

thjälp. ocksåär naturligtDet att den Försvars-nya
makten tar föransvaret löpandeatt användaanpassa re-
dovisningssystem till inreändrade förutsättningar.

När det gäller anpassning ekonomiska redovisnings-deav
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till förutsättningarändradesystemen yttre kan konsta-
unika iteras att FS och är system denLOKAL KONCERN

tillhandahållermeningen att endast för närvarandeFCF
också dominerandeFörsvarsmakten användaren.dem. är den

gång tjän-har under arbetets kunnat konstatera attLEMO
överbefälhavarenvid myndighetenstemän har uttryckt ett

intressestarkt för Försvarsmakten föratt ansvarar an-
passning redovisningssystemen tilläven ändrade yttreav
förutsättningar. självFörsvarsmaktenDet betyder att

hålla påskall bestämmelser, dessareda alla tolkanya
i redovisnings- ADB-mässigtoch översätta lämp-dem och

några fåliga lösningar. myndighet-Affärsverk och stora
med gör detta för närvarande.systemer egna

ekonomiskabakgrund redo-Mot den stora betydelse denav
visningen enligtledninghar för Försvarsmaktens är det,

uppfattning, lämpligt ekonomiadministra-detLEHOs att
tiva riktar tillstöd, för närvarande huvudpro-FCFsom

marinförbandarmêförband, flygvapenförbandochgrammen
julioperativ ledning, vid bildandetsamt den 1 1994 av

ingår i Organi-försvarsmaktsmyndighetenden denna.nya
sationsformen avsnittiför berörsdenna verksamhet 4.2.

ställningstagande innebärDetta Försvarsmakten skallatt
systemägare för ochoch systemförvaltare FS LOKALvara

KONCERN.

fråga frågaLiksom i är det prak-PA-systemenom en av
åttisk vilken organisationnatur Försvarsmakten sy-som

stemförvaltare bör för användarstöd ochuppdra att svara
underhåll redovisningssystemavseende aktuella Detm.m.
bör vilkenförutsättas äratt Försvarsmakten prövar som

lämpligasteden fördelningen mellan personal ochegen
vid programmerings-systemerings-konsulter främst och

befintligaarbete avseende system.

driftentekniskaHuvuddelen den sker lokalt hosav an-
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Koncernsammanställningar i hosvändarna. görs dator FCF.

innehållerkrigsförbandsrelateradeär ochEA-systemen
sådaninformation är fördelatt detsekretessgrad enav

inte Försvars-bearbetas utanförflertalet demom av
makten.

på myndighets avgöranämnts attankommer det chefsom en
vilket myndigheten använda.redovisningssystem skallsom

myndigheten redovisningssy-önskar använda ett annatom
sådant tillhandahållsänstem skallett RRV myn-som av

samrådadigheten föreskrifter och all-med RRVsRRV
råd påmänna myndighetschefen1989-06-09. Det ankommer

samråda redovisningssystem.vidatt med valRRV av

myndigheterAndra

tillhandahåller ekonomiska redovis-för närvarandeFCF
ningssystem till myndigheter tilläven andra hörsom

ingåFörsvarsdepartementet, inte i denmen som avses nya
försvarsmaktsmyndigheten, ocht.ex. FortF,FMV, FOA, KBV

har för ärSRV. Dessa valt FS att det ett moderntLOKAL
systemmiljöitillsystem är anpassat deras Betydandesom

finnsfördelar i informationsmässiga inte rationenden
mellan redovisningssystemen.personal- och

förhållandet civilt myndigheterDet att rad prägladeen
använder visar siniFS systemet helhetLOKAL att

hårtintekanske särskilt tillär försvars-anpassat
speciellamaktens behov.

nämnts är unikt i meningenFSSom ett system den att
tillhandahållerför närvarande ingen än dettaFCFannan

system nödvändigtoch kan lämna För-användarstöd. När
svarsmakten tar över systemägar- och systemförvaltar-

sittansvaret för redovisningssystem bortfallerm.m.
på området.underlaget för verksamhetFCFs



36

fråganDärmed behöver lösas hur användare utanförom
Försvarsmakten fåskall erforderligt Enligtstöd. LEMOs
uppfattning bör ingådet intenormalt i Försvarsmaktens
uppgifter avgift tillhandahållaatt mot myndighe-andra

redovisningssystemter Hinderoch användarstöd. bör dock
inte föreligga Försvarsmakten övergångsvisatt och mot
ersättning tillhandahåller myndigheterdessa stöd deom
så önskar. påDet bör ankomma respektive myndighet att
bestämma detta och teckna erforderliga avtal.

ocksåDet bör prövas dessa användare framdeles kanom
tillhandahållas stöd avseende bl.a. FS LOKAL RRV.av
Sådant innehållastöd behöver anpassningbl.a. till
ändrade yttre krav samt användarstöd.

Utveckling systemav nya

System FS LOKAL och KONCERNhar utvecklats FCF.av
Utvecklingskostnaderna finansieratshar med anslags-
medel. avgifter innehållerDe tas ut användarnasom av

någoninte avskrivning utvecklingskostnaderna. Därmedav
byggs inteheller utvecklingförresurser upp av nya
system. konsekvensEn härav är vidatt kostnaderna
jämförelse framstårmed system erbjuds andrasom av som
lägre än faktisktvad de är.

Även Försvarsmakten frågakan särskilda iha behovom om
ekonomiadministrativa ändå ifrågasättassystem, kan om
det är nödvändigt att Försvarsmakten utvecklar helt egna
system. Försvarsmakten bör framdeles överväga om anpass-
ning tillhandahålls påsystem intemarknadenav ärsom
både möjlig och ekonomiskt påfördelaktig sikt.

3.6 Patentverksamhet

FCFs patentenhet handlägger ersättningmot ärenden om
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frågor myndig-immaterialrättsliga föroch andrapatent
område.inom Verksamhetenheterna Försvarsdepartementets

tillfrämst rätten arbets-styrs lagen 1949345av om
uppfinningar för-lagen 19711078tagares LAU och om

internationellasvarsuppfinningar avtalFUL samt om
Även administrationförsvarsuppfinningar. avtal av-av

utbildningförsvarsuppfinningar information,seende samt
rådgivning frågor ingåri ioch dessa verksamheten

också uppdragsgivare inomandra än Försvarsdeparte-de
område biträds. Väg-mentets är främst Vattenfall,Det

efterfrågarjärnvägar tjänster.verket och Statens som

budgetåretomfattningVerksamhetens beräknade 199293
framgår följande sammanställning intäkter.av

Mi1j.kr.Verksamhet

Patentsökning 2,3
Nyhetsgranskning ,
LAU 0 6,
FUL ,
Upphovsrätt 0,3
övrigt ,

Summa 5,5

årsarbetskrafter iAntalet ärpatentverksamheten 9,8.

tillhandahållna tjänsternaUngefär hälften de lämnasav
till försvarsforskningen,den främst ochFOA,gemensamma

patentsökningarfrämst anledningmed ochLAUavser av
materielupphandlandeövriga myndigheterFUL. FMV och

efterfrågar fjärdedel tjänsterna,ungefär medan deen av
tillhandahållscentrala tjänsterna.staberna 20% avca
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myndighet-service tillUngefär 5% verksamheten avserav
till Försvarsdepartementet.inte hörer som

tillsåledes myndigheter hörpatentombud förärFCF som
uppfinningars paten-bedömerochFörsvarsdepartementet

patentsökningar. Vidare företräder FCFgörochterbarhet
frågaarbetsgivare i rättenförsvarsmyndigheterna omsom
handläggeruppfinningartill LAU. PCFarbetstagares

också försvarsuppfinningslagen PUL.enligtärenden

inteuppfattningEnligt är verksamhetdennaLEMOs av
ingåsådan Försvarsmakt-ibör denkaraktär denatt nya

en.

nyligenerinras översyni attDet kan sammanhanget enom
försvarsuppfinningar.granskningsnämnden för Igjorts av

försvarsuppfin-Granskningpromemorian Ds 199160 av
föreslås dessningar avskaffas samt attatt nämnden upp-

registrerings-gifter ochoch Patent-övertas FCFav
Frågan regeringskansliet.iberedsverket.

Rättsligt stöd3.7

områdeträttsligauppgift inom detomfattandemestFCFs
skaderegle-enligt förordningen 199110är FFSatt om

skadoroch regleraring inom utredaförsvarsmakten m.m.
ersättningarersättningsskyldig, bl.a.ärdär staten

utbildning ochtill värnpliktiga underskadatssom
skadeersättningar trafikskadelagen 19751410.enligt

vidliknas demuppgifter i avseendedettakanFCFs som
ocksåförsäkringsbolag bevakar statensutför.ett FCF

ingåruppgiftenegendom.rätt, vad fast Iutom avser
vid domstol. FCFoch utombl.a. föra statens talanatt

avskrivningskungö-enligtbevakningsmyndighetär även
indrivningsärendenävenhandläggerrelsen 1965921 och

till Försvarsdepartementet.myndigheterför hörsom
juridiskainomtill myndigheterVidare detlämnas stöd
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området frågori i köprätt.övrigt, ochavtals-b1.a. om
område.Verksamheten hela Försvarsdepartementetsavser

trafikskadoravgift, premier, reglerar ävenMot fast PCF
område.åt myndigheter Försvarsdepartementetsutanför De

Rikspolisstyrelsen Banverket.största kunderna är och

vidtill uppdragsgivarelämnar även stöd andraFQF reg-
härvidlaglering ärstörstapersonskador. kundenDenav

återfinnsjärnvägar. övrigaStatens Banverket,Bland
Justitiekanslern.Byggnadsstyrelsen och

rådgivandeTill är nämnd, Försvarets ska-knutenFCF en
deregleringsnämnd. inhämtas närNämndens yttrande skall
fråga visstersättninguppkommer överatt utgeom
belopp.

budgetåretomfattningVerksamhetens beräknade 199293
framgår följande sammanställning intäkter.av

Mi1j.kr.Verksamhet

Motorförsäkringar exk1.skad.ers. 5,2
Övr. skadereglering 2,2
Indrivning 1,8
Övr. rättsligt stöd 1,3

Summa 10,5

årsarbetskrafter i rättsligaAntalet medverkar detsom
stödet är 20,9.

skall för myndigheter tillFCF de hör Försvarsde-som
frågorpartementet föra vid istatens talan domstol och

rör försvarsmaktens myndigheter i övrigtäven bevakasom
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inte föreskrivs. Särskilda bestäm-statens rätt annatom
Överstyrelsen civilmelser lämnats för förhar FortF och

beredskap.

Enligt mening självklartär För-LEMOs det att den nya
verksamhetsområdeinom sittsvarsmakten skall företräda

vid Lika självklartstaten domstol 19871100, är§.2
myndigheter tilldet att andra hör Försvarsdeparte-som

behörighet. Vidmentet skall börha behov kan ochsamma
myndigheterna anlita ombud.

dominerandehelt rättsligaDen delen det stödet avserav
försäkringsliknande tillverksamhet knutennumera en

såvälreglering trafikskador försvarsmaktensavseendeav
statliga myndigheters Trafikskadereg-andra fordon.som

bådeleringen personskador och sakskador. Antaletavser
årsarbetskrafter i verksamheten är 14.

På trafikskaderegleringengrundval för försvarsmakt-av
började erbjuda myndigheternafordon FCF att1988ens

trafik-utanför försvarsmakten möjlighet tecknaatt en
framgångförsäkring. förverksamhet har rönt ochDenna

omkringnärvarande försäkrar fordon för ettFCF 6 500
civila myndigheter.hundratal

Skaderegleringen enligt försäkringspraxis. Försva-sker
skaderegleringsnämnd följerrets för-borgar för att FCF

säkringspraxis. i viktigareNämndens yttrande begärs
ärenden.

hjälp skaderegleringskompetensMed den FCF harav som
också påhandlägger verket personskador uppdrag av

järnvägar intemyndigheterStatens och andra hörsom
till Försvarsdepartementet.

Utredningen försäkring iegendom harstatensom av
Risk- skadehantering ibetänkandet SOU 199240 och

statlig trafikskadereg-verksamhet granskat b1.a. den
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försäkringsliknandelerande verksamhetoch FCFsom
Utredningen därvid funnitbedriver. för-har att den

kostnadseffektivsäkringsverksamhet bedriver ärFCFsom
i jämförelse trafikförsäkring.sedvanlig Utredarenmed
föreslår framtid kommeratt hur attoavsett FCFs-

finnssig organisation för närvarandegestalta den som-
framtiden.samtliga trafikskador ibör hantera statens

Organisationen försäkringsbolagskall fungera ettsom
samtliga statliga myndigheters Utredningenför fordon.

i statsförvaltningenävenatt personskadoranser som
till följd trafikuppkommer än börverksamhetav annan

organisation.hanteras av samma

i bedömninggör nämnda avseenden utred-LEMO samma som
ningen.

trafikskaderegleringkan konstateraLEMO att FCFs m.m.
myndigheter inom statsförvaltningenhar stortett antal

i blikunder. gäller änDetta redan dag och skullesom
utredningsuppenbart nämnd förslag förverk-mer om nyss
dåligas. låtbliFörsvarsmakten skulle storen vara --

kund bland andra.

Enligt uppfattning iärLEMOs denna verksamhet redan
sådandag utvecklingoch med den förordatssom av- -

ingåkaraktär inte iatt den bör den Försvarsmakten.nya
iDet är stället önskvärt att verksamheten kan ges en

organisatorisk anknytning markerar att verksamhetensom
betjänar statsförvaltningen.hela

omfattning bevakningvissverksamhet är ochEn annan av
indrivning fordringar myndigheter inomför huvudpro-av

arméförband, marinförband och flygvapenförbandgrammen
operativ ledning, isamt dvs. huvudsak motsvarande den

årsarbetskrafterFörsvarsmakten. iAntalet verksam-nya
ärheten 4.

bil. effektivisering199192100 attI 1prop. anges en
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fordringsbevakningmyndighetersstatliga genom-avsesav
ökat attMyndigheterna ettföras. ansvaravses ges

fordringar.in sinadrivasjälva Myn-bevaka ochbl.a.
också ford-möjlighet överlämnadigheterna attbör ges

Någon sär-inkassoföretag.ringsindrivningen till ett
således intespecialistfunktionstatligskild avses

skapas.

naturligt Försvarsmaktenär attbakgrund detMot denna
sinaindrivningbevakning ochförskall avansvara

uppfattning är dettafordringar. Enligt LEMOs
ibedrivasbehöveremellertid inte verksamhet somen

påiTjänsten ställetbörregi inom Försvarsmakten.egen
någonlångsiktigt köpasavtalgrundval ett annanavav

endasthänvisad till arbetainte attorganisation ärsom
för Försvarsmakten.

i övrigt omfattarlämnarjuridiska stöd FCFDet reg-som
marina skadoransvarsskador, flygskador,lering t.ex.av

allmäntvid övningar, ochvissa markskadoroch ävenm.m.
frågorköprättsliga samträttsligt i ochstöd avtals-

årsarbetskrafter ifrågor.förvaltningsrättsliga Antalet
jurister.ärverksamheten tre

ledningFörsvarsmaktensdelbetänkandet 1991112SOUI
frågorrättsligamöterförsvarsmaktenanförde attLEMO

specialområden.på många attdärför angelägetärDet en
finnskapacitettillräcklig juridisk ochkompetens

ledning.isamlad Försvarsmaktens

ledningenrättsliga stödet ochför det allmännaAnsvaret
sådana uppgifterhandläggningen äransvarsskadoravav

ingå i Försvars-naturligen börenligt meningLEMOssom
Vid börkan och utom-högkvarter. behovmakten och dess

stående anlitas.biträde
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organisation i stortSlutsatser och3.8

genomgångföregående gjortsavsnitten hardeI aven
verksamhetsområden. varithuvudsakliga harSyftetFCFs

sådanaolika ärbedöma verksamheternadeatt somom
måste ingå försvarsmaktsmyndigheten.i detden Omnya

ingå iinte Försvars-visat sig behöveratt verksamheten
tillhandahållasi kapitelprövas stödet börmakten, 4 om

tillsärskilda myndigheter hör Försvarsdeparte-av som
myndighetereller stödet lämnas andramentet kan avom

eller företag.

måstebedömningenNär gällerdet verksamheternaomav
ingå i följande framkommit.Försvarsmakten har

personaladministrativa ärstödet avseende anställdaDet
arbetsgivarroll.tillklart länkat DetFörsvarsmaktens

på nivåerär självklart olika inom myndighetenatt er-
måsteforderlig finnas för utövakompetens att kunna

åstad-arbetsgivaruppgifterna. första hand bör dettaI
ikompetensutvecklingkommas Försvars-chefernagenom av

makten.

värnpliktsförmånerfrågor handlägger ärDe FCFom avsom
sådan ingåinte inatur att bör Försvarsmakten utande
skötas myndighet Försvarsmakten.utanförav

måsteFörsvarsmakten fa fullt för de personal-ansvar
administrativa organisationen.ianvändsADB-system som

håller på särskildaFCF har utvecklat och utvecklaatt
försvarsmaktsmyndigheterna. nödvändigtsystem för ärDet

att Försvarsmakten är systemägare och systemförvaltare
frågabefintliga praktiskför dessa ärsystem. En ommer

underhållanvändarstöd, teknisk idriftoch bör ske den
Försvarsmakten. Enligt mening lämpligtär detLEMOsnya
Försvarsmakten vid bildandetatt juliden utför1 1994
uppgifter i regi.dessa egen
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övergångsvis ocksåFörsvarsmakten tillhanda-bör kunna
hålla myndigheter personaladministrativaandra ADB-sys-
tem.

måsteFörsvarsmakten ekonomiskaha för defullt ansvar
redovisnings- ledningssystem i organisa-och användssom
tionen. särskildahar utvecklat för försvars-FCF system
myndigheterna. är nödvändigtDet Försvarsmakten äratt

befintligasystemägare och systemförvaltare för dessa
frågapraktisksystem. är användarstöd, under-En mer om

håll teknisk drift ioch bör ske Försvarsmakten.den nya
Enligt mening lämpligtär det FörsvarsmaktenLEMOs att
vid bildandet juli uppgifter iden utför dessa1 1994

regi.egen

övergångsvis ocksåFörsvarsmakten tillhanda-bör kunna
hålla myndigheter tillandra hör Försvarsdeparte-som

ekonomiska redovisningssystem.mentet

myndighetergatentavdelningverksamhetFCFs försom som
sådantillhör inteFörsvarsdepartementet är karaktärav

ingå iatt den bör den Försvarsmakten.nya

tillhandahållerrättsliga främstDet stöd gällerFCFsom
trafikskadereglering fordringsbevakning. äroch Detta

inte inom Försvars-verksamheter bör utföras densom nya
ledningen hanteringenmakten. Däremot bör av av ansvars-

rättslig finnas iskador allmän Försvars-och kompetens
makten.

såledesInnebörden bedömningardessa är stödattav av-
värnpliktsförmåner, patentfrågor, trafikskadereg-seende

ingålering fordringsbevakning inte iböroch den nya
lämpligtFörsvarsmakten. Däremot är stöddet att avseen-

ingår iekonomiadministrativade personal- och system
arbetsgivarrelateradeFörsvarsmakten. Det personalad-

ministrativa integreras istödet behöver Försvarsmakten.



45

innebärDetta att betydelsefulla stödverksamheter som
ingåomkringmotsvarar ihälften börverksamhetFCFsav

fråga då återståendeFörsvarsmakten. ärEn delarom av
kan utgöra väl livskraftigPCF sammansatt ochen orga-

pånisation åtinriktadär stöd främstattsom ge myn-
digheter tillhör Försvarsdepartementet.som

dåkan väsentligLEMO konstatera att del verksam-en av
nämligen trafikskaderegleringenheten bör arbeta med- -

statsförvaltningenhela marknad. underlättasDettasom
ingårinte iverksamheten myndighet tillhörom en som

Försvarsdepartementet. vidareLEMO noterar att patent-
frånverksamheten är självständig övrig vidverksamhet

och dessutom lokaliserad tillFCF Stockholm.

Enligt bedömning förutsättningarLEMOs isaknas för att
organisation utveckla och de resterandeen var en av

verksamhetsdelarna och för tillföraatt de skall var-
positivaandra effekter. i ställetLEMO deattanser

olika verksamheterna kan möjlighetergoda att ut-ges
vecklas de tillanknyts lämpligaandra myndigheter.om

FCF lämnar för närvarande till myndigheterstöd främst
tillhör Försvarsdepartementet. Ungefär 75%som av

stödet riktas till militärade myndigheter kommersom
bilda myndighetenatt Försvarsmakten. dennaInom orga-

nisation olikakommer verksamhetsställen likarta-att ha
måstede påbehov ilösas utsträckningstorsom gemen-

Övrigasamt sätt. myndigheter tillhör Försvarsde-som
partementet arbetar förutsättningarunder liknarsom
eller allt liknakommer att dem gäller försom mer som

civilaandra statliga myndigheter. admi-behovDeras av
nistrativt ocksåstöd kommer att allt detmotsvaramer

sådana myndigheter har.som

utveckling innebär,Denna enligt bedömning,LEMOs att
det saknas i hållagrund för organisationatt en samman
administrativt riktat någotstöd till Försvarsmakten och
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tiotal myndigheterandra tillhör Försvarsdeparte-som
mentet.

Enligt frånmening utgångspunktervissaLEMOs kan det
relevant i jämföraatt sammanhanget försvaret medvara

andra delkoncerner inom statsförvaltningen. Statens
järnvägar är tillt.ex. delkoncern storlek, verk-en som
samhetens omslutning, hierarkisk indelning, geografisk
spridning, antal anställda i liknarstora delarm.m.
försvaret.

översiktlig studieEn funktio-slutsatsen att harSJger
för ekonomisk uppföljning, redovisning, administra-ner

tion lönesystem givetvis rättsligasamt förav ange-
lägenheter. Vissa förståsprofessionella tjänster köps
från områden.erfarna leverantörer inom dessa

organisationenLEMOs slutsats i admi-förstort, detom
nistrativa tillhandahåller,stöd för närvarandeFCFsom
är påatt verksamheten bör fördelas Försvarsmakten och

lämpliga myndigheter. sammanhållenandra FCF som orga-
nisation administrativtför stöd olika slag ochav som
bärare vissa behållas.behörigheter intebör därmedav
Förslag inriktningmed denna ilämnas följande.det
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FÖRSLAG4

föregående kapitel redovisade detslutsatsen attLEMOI
tillhandahål-administrativa för närvarandestöd FCFsom

på lämpligaler bör fördelas Försvarsmakten och andra
myndigheter. för-kapitel lämnar konkretadetta LEMOI

organisationsfrågorna ocksåi lämnar förslagslag och om
tidsplanbl.a. för genomförandet förslagen.av

organisation4.1

Presentationen följer iorganisatoriska förslagetdetav
väsentligt indelning i intern-allt den verksamhetenav

tillämpar.FCFprogram som

värnpliktsförmånerPA-stöd och

När bildas blir arbetsgivareden Försvarsmakten dennya
dåför ii myndigheten.de anställda Försvarsmakten bör

sin regionala organisationcentrala, övertaoch lokala
frågauppgifter,för iansvaret de harFCFsom om

till arbetsgivare, publikationer,PAstöd tvistestöd,
konsultverksamhet, utbildning rutinersamt och system,

riktasför närvarande myndigheter skallmot desom som
ingå i försvarsmaktsmyndigheten.den nya

tillhanda-Försvarsmakten bör även uppgiftenöverta att
hålla påi Förvaltningshögskolansmedverkan utbildning

området.personaladministrativadet

övriga myndigheter tillhör Försvarsdepartementetsom
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civilaoch myndigheterandra för närvarande stödssom av
frågaiFCF tillPA-stöd arbetsgivare, publikationer,om

konsultverksamhet utbildningoch bör anskaffa stödet
från andra leverantörer.

Uppgiften handlägga vissaatt ärenden värnpliktsför-om
måner och därmed förenad verksamhet bör övertas av
Värnpliktsverket.

har övervägtLEMO ärenden vapenfria tjänste-avseendeom
pliktiga civilförsvarspliktigaoch bör tillöverföras
Vapenfristyrelsen respektive inhämtatharSRV. LEMO att

frågadet är litetett antal ärenden. Det därförom vore
oekonomiskt påfördelaatt myndigheter.dem Likar-flera

bedömningsgrundertade ocksåbör ianvändas ärendena.
Vidare kan, inämndes avsnitt totalförsvars-3.3,som en
plikt föreslås.komma påatt Myndighetsorganisationen

område dådetta torde behöva förändras.

Mot denna påbakgrund iLEMO att avvaktan attanser -
klarhet vinns i organisationsfrågorde sammanhängersom
med totalförsvarsplikt förmånerärenden avseendeen -
till samtliga åläggaskategorierberörda bör Värnplikts-
verket.

Drift utvecklingoch PA-systemav

När den bildasFörsvarsmakten bör den överta denya upp-
gifter och den verksamhet driftharFCF avseende och ut-
veckling PA-system.av

åtaDet betyder Försvarsmaktenatt bör sig att mot av-
övergångsvisgift tillhandahålla myndigheter utanför

Försvarsmakten tillhör Försvarsdepartementet samtsom
Rikspolisstyrelsen frågaistöd lönesystemom m.m.

Verksamheten ibör även fortsättningen lokaliseradvara
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till Karlstad.

Ekonomisk redovisning

När Försvarsmakten bildasden bör övertaden denya upp-
gifter och den verksamhet ekonomiskharFCF avseende
redovisning krigskameraltjänstoch driftsamt och ut-
veckling för ekonomisk redovisning.systemav

åtaDet betyder att Försvarsmakten sigbör att mot av-
övergångsvisgift tillhandahålla myndigheter utanför

Försvarsmakten tillhör Försvarsdepartementet istödsom
fråga ekonomiska redovisningssystem.om

Verksamheten bör även i fortsättningen lokaliseradvara
till Karlstad.

Patentverksamhet

Enligt uppfattningLEMOs är intepatentverksamheten av
sådan ingåkaraktär att den bör i den Försvarsmakt-nya

såLEMO dock att verksamheten starkt präglasen. anser
tillämpningsområdet uppgiftenatt bör tillav anknytas
myndighet tillhör Försvarsdepartementet.en som

Två möjligheter finns när gäller myndighetdet FCFssom
patentverksamhet till.kan anknytas är FörsvaretsDessa
materielverk FMV och Försvarets forskningsanstalt
FOA. För kan myndighetenFOA tala att är patentenhet-

största uppdragsgivare. första hand gällerI detens
prövningar tillrätten uppfinningararbetstagares ochav
patentsökningar anledningmed härav.

För kanFMV tala deatt flesta ärenden vid patentenheten
gäller uppfinningar särskilt krigsmateriel.som avser
Ärendena påhar därför i regel ett eller sättannat an-
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ocksåknytning till viktigaPatentenheten harFMV. upp-
gifter när använder utländskadet svenska försvaret

får utnyttjarespektive när rättpatent andra stater att
internationellaförsvarsuppfinningar.svenska Det samar-

på försvarsmaterielområdet i framti-ökabetet förutses
sådantfrån isidaden. kommer att svensk medverkaFMV

samarbete.

Enligt mening skäl förtalar övervägande attLEMOs upp-
gifter vidoch patentenhet överförsverksamhet FCFs

tilltill i lokaliseradärPatentenheten dagFMV.
stockholm.

vill förändringbetona att efter denna patenten-LEMO
patentavdelningbör fortsättaheten att vara gemensam

myndigheter tillför hör Försvarsdepartementet ochsom
också myndig-möjlighet biträda statligaha att andra

frågor.i immaterialrättsligaheter

Rättsligt stöd

trafikskaderegleringEnligt uppfattning ärLEMOs FCFs
sådan ingåinte ibör Försvarsmakt-karaktär denattav

Utredningen försäkring lämnadestatens egendomen. om av
organisationsfrågan.inget iförslag

ändamålsenligt trafikskadereg-att det ärLEMO attanser
leringen organisatorisk anknytning markerarges en som

betjäna statsförvaltningen.att helaverksamheten skall
Enligt Kammarkollegiet erbju-bedömning bör kunnaLEMOs

miljö ekonomisk-juridiskada för verksam-god dennaen
Något hinder ihet. även fortsätt-att verksamhetenmot

ningen lokalisering till finns inteutförs Karlstadmed
enligt mening.LEMOs

bevakning indrivning fordringarför sinaAnsvaret och av
pånaturligtfaller Däremot behöverFörsvarsmakten.
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inte bedrivas i regi inomverksamheten Försvars-egen
på lång-Tjänsten imakten. bör stället grundval ettav

någonsiktigt organisation.köpasavtal av annan

Kammarkollegiet förhar närvarande motsvarande bevak-en
nings- indrivningsverksamhet civila myndigheter.och för

råderViss framtida förutsättningarnaosäkerhet deom
för denna verksamhet.

Enligt bedömning Kammarkollegiet erbju-LEMOs bör kunna
da miljö ekonomisk-juridiskagod för denna verksam-en

efterfrågan på frånhet. bevakningstjänster statligaOm
sammanhållenmyndigheter sviktar, bevakningbör ochen

indrivning för kostnadseffektivgod grundge en en ser-
viceverksamhet. Något hinder imot att verksamheten även
fortsättningen lokalisering tillutförs med Karlstad
finns inte enligt mening.LEMOs

föreslårInnebörden vad ärsagts att attLEMOav som nu
uppgifter frågaFCFs i trafikskade-och verksamhet om

reglering fordringsbevakningoch bör föras tillöver
Kammarkollegiet. i fortsättningenVerksamheten bör även

lokaliserad till Karlstad.vara

juridiska vidDen enheten lämnar för närvarandeFCF
också frågaistöd ansvarsskádor allmänt rätts-samtom
ligt frågorstöd. iAnsvaret naturligtdessa hör helt

ihemma Försvarsmakten och dess högkvarter. Ungefär tre
årsarbetskrafter vid juridiskaden enheten arbetar med
stöd detta slag. i olikakan stödDessaav personer ge

frågorjuridiska åt Försvarsmakten myndigheteroch andra
ioch medverka arbetsuppgifterandra inom enheten. Hela

såledesenheten bör tillöverföras Kammarkollegiet.

övrig serviceverksamhet

Utöver föregåen-den stödverksamhet beskrivits i detsom
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de lämnar viss service till myndigheterFCF annan som
hör till Försvarsdepartementet. organisatoriska för-De
ändringar föreslås för huvudverksamheter görFCFssom

ocksåställningatt tillbehöver övriga service-tas den
verksamheten.

på sjukvårdsstyrelse,utförFCF uppdrag Försvaretsav
Värnpliktsverket, Vapenfristyrelsen försvarets nämn-och

i olika frågader utsträckning tjänster i reseräk-om
ningsreglering, löneadministration, ekonomiadministra-
tion kassatjänst. årsar-och Servicen motsvarar ca en
betskraft.

förslårLEMO iatt, avvecklingenett led detFCF,som av
prövas och hur servicebehov idetta främst förvalt-om
ningsbyggnaden Karolinen i tillgodoses iKarlstad bör
framtiden.

distribuerar säljer tillFCF och myndigheter hörsom
till Försvarsdepartementet handböcker och avtal, bl.a.

SAV-cirkulär.FST, FSP, Sektor Försvar och Ungefär en
årsarbetskrafthalv används service.för denna

förutsätterLEMO att distribuerarframdelesSAV dessa
skrifter direkt till myndigheterde tillhör För-som
svarsdepartementet.

för arkivFCF ett centralt avseende räkenskaps-ansvarar
material myndigheterskapades de För-underm.m. som av
svarsdepartementet tillämpade redovisningssy-som samma

frånstem Insändandet arkivalier upphörde ochm.m. av
budgetåret får årmed Utgallring198788. tioske efter

pågår.och successiv avveckling arkivetDelar för-en av
utanför Karlstad och delar utanför Kumla.varas

tiden budgetårettillUnder och med 199798 kommer ar-
betsinsatser att krävas för utgallring och sammanställ-
ning dokument skall sändas slutlig förvaringförav som
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års-tvåArbetsinsatserna motsvararKrigsarkivet.i ca
arbetskrafter.

huvudavdelningen i Karlstadföreslår att FMVLEMO
åläggs uppgifter verksamhet.och dennadessa

Genomförande4.2

juli börbildas den 1994Försvarsmakten 1och med attI
verksamhetuppgifter denochför deöverta ansvaretden

förmånssystem ekono-ochvid förenhetutförs FCFssom
två erbjudasbörvid enheternamienhet. dePersonalen

anställning vid Försvarsmakten.

personaladmi-tillhandahållande ekonomi- ochNär av
mån regiii väsentlig utförsnistrativa system egen

måste organiserasinom verksamhetenFörsvarsmakten, som
resultatområde. Avgifter täcker samt-särskiltett som

på olika tjänsterliga skall tas utkostnader er-som
erbjudstjänstersärskilt viktigtbjuds. närärDetta

också nödvändigtorganisationen. ärDetutanför den egna
följaseffektiviteten i skall kunnaför verksamhetenatt

finnas värdera systemför attför skalloch att underlag
tillhandahållas leverantö-tjänster andraoch kan avsom

rer.

juli övertaVärnpliktsverket bör redan den 19931 ansva-
frågai för-uppgifter verksamhetret för och dende om

måner vid enhetvärnpliktiga utförs FCFsför m.fl. som
tvåpersonaladministrativt stöd.för De personer som

vidanställningerbjudasbördessa ärendenhandlägger
Värnpliktsverket.

juli övertamaterielverk bör redan den 1993Försvarets 1
utförsuppgifter verksamhetför och dendeansvaret som

vid börvid enhetenPersonalenpatentenhet.FCFs er-
Från tidpunkt böranställning vidbjudas FMVFMV. samma
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huvudavdelningen i Karlstad även över förta ansvaret
vissa arkivalier.äldre

Kammarkollegiet juli uppgifterbör den överta de1 1994
frågajuridiskaoch den iverksamhet FCFs enhet har om

trafikskadereglering fordringsbevakningoch samt andra
åliggauppgifter juridisk inte börnatur För-av som

myndighet tillsvarsmakten eller hör Försvars-annan som
viddepartementet. erbjudasPersonalen enheten bör an-

ställning vid Kammarkollegiet.

Försvarets skaderegleringsnämnd tillbör föras över
Kammarkollegiet skadereglerings-och benämnas Statens
nämnd.

civilförvaltningFörsvarets bör därmed avvecklas den 30
juni då fåttinte anställninganställda1994. hosDe som

på hållolika nämnda myndigheter eller sägsannat upp
kvarstår uppsägningstiden isenast denna dag och under

avvecklingsorganisation.en

Enligt bedömning organisa-medför den föreslagnaLEMOs
tionen administrativtför tillstöd Försvarsmakten och

myndigheterandra att det sammanlagda personalbehovet
minskar årsarbetskrafter. ekonomiskamed 20 be-Denca
sparingen uppgå år.till milj.kan bedömas kr.8ca per
Resursbesparingarna i inomgörs första hand verk-FCFs
samhetsområden Ledning administration PA-stöd.och samt
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73.Valtttrdochvalfrihet-service. vårdforstödoch
psykisktstörda.

74. privat Provning mätteknikinomProva och SP
ochSMPi europaperspektiv.N.

75.Ekonomiskpolitikunderkriserochi krig.Fi.
76.Skogspolitikeninför2000-talet.Huvudbetlln-

Skogspolitikeninförkandc. 2000-talet.Bilagor
Skogspolitikeninför2000-taletBilagorII. Jo.
Psykisktstördai socialförsäkringen77. ett-kunskapsunderlag.S.

78.Utredningen vissainternationellainsolvens-om
frågor.Ju.

79.Statensfastigheterochlokaler organisation.ny-Fi.
Kriminologisk kriminalpolitiskforskning.80. och Ju.

81.Trafikpolisen dubbeltbättre.Ju.änmer
82.Genteknik utmaning.Ju.en-83.aktiebolagslagenochEG.Ju.
84.Ersättningförkränkning brott.Ju.genom
85.Förvaltning försvarsfastigheter.F6.av
86. betygssystem.Ett U.nytt

Åtgärder87. för förberedaSverigesjordbrukochatt
livsmedelsindustriförEG förslag vegeta-om-biliesektom.livsmedelsexportenoch ekoloden
giskaproduktionen.Jo.

88.Veterinär behov.organisationochverksamhet-finansiering.Jo.
rättvisarebilligare.89.Bostadsbidragenklare- - -90. för framtiden.Biobränslen Jo.

91.Biobränslenför framtiden.Bilagedel.Jo.
92.Pliktleverans.U.
93.Svenskskolai världen.U.
94.Skolaförbildning.U.

projektkapital95. marknadenförDensvenska
framtidaroll.nuvarandeoch N.statens- diskrimineringi96.Förbud etnisk arbetslivet.mot

Ku.
för lite i samhälls-97.Sparar Hushâllssparandet

ekonomin.Fi.
98. socialbidrag kartläggningKommunernas en av-kostnaderm.m.normer,

jordbruket trädgårds-99.Rådgivningeninom och
naringen.Jo.

arbetsgivarorganisationema.Fi.100.Statenoch
hälso-ochsjukvård.Fö.101.Försvarsmaktens
förvaltningskostrtader102.Myndigheternas
pris- löneförändringar.Fi.budgetering ochav-FHU92.103. A.

104.VåruppgiftefterRio.M.
Administrativtstödtill Försvarsmakten.F6.105.
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[77]underlag.
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