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SAMMANFATTNING

Den särskildeutredarenskall enligt direktiven föreslåvilka principer skall gällasom
för finansieringen beredskapsåtgärderinom det civila försvaret. Jag skall ocksåav

ingåvad skall i denöverväga ekonomiskaplaneringsramenför det civila för-som
frågorHärutöver skall vissa finansieringensvaret. reservanordningari kom-om av

munalteknisk och sjukhustekniskförsörjning belysas.

Principema för finansiering det civila försvaret behandlasi kapitel Jag fram-av
håller där dens.k. ansvarsprincipenbör ocksåvägledande vid fördelningenatt vara
kostnadsansvaretför beredskapsåtgärderna. dettaAv skäl och med hänsyn tillav -

behovet avlastastatsbudgeten förordar jag ökad användning avgifts-attav en av-
och egenfinansieringinom detcivila försvaret.

I kapitel framläggs3 följande förslag:

Ansvarsprincipenbör vägledandeockså vid fördelningen kostnads-vara av
för det civila försvaretsberedskapsåtgärder.Beredskapbör inte be-ansvaret

traktas tjänst det ankommer frånupphandla andrastatenattsom en som
samhällsaktörer.

Vid tillämpningen ansvarsprincipeninom områdetdet finansiella måsteav
hänsyn till faktorer branschensoch den verksamhetsansvarigeseko-tas som
nomiska bärkraft, konkurrens- och rättviseaspekter, En helhetsbedöm-etc.

måstening därför i varje särskilt fall.göras

Beredskapsåtgärder finansieraskan med statlig skatt, avgifter eller direkt av
den verksamhetsansvarigeegenfinansiering. konsekvensI med den grund-

har redovisats och hänsyntill det statsfinansiellaläget börsyn som av av-- -
gifts- och egenfinansieringanvändasi utsträckning Statlig skattstörre än nu.

dåbör olikaanvändas det skäl omöjligt eller olämpligt ellerär attav egen- av-
beredskapsåtgärdengiftsfinansiera dåeller har behov kunnastaten ett attav

detaljstyrahur beredskapsmedlenskall användas.

4. För destatliga förvaltningsmyndighetemamedför de föreslagnafinansiering-
sprincipema denanslagsstruktur tillämpas vad gäller beredskapskost-att som

friståendenademabör Antalet beredskapsanslagöver. bör minskas ochses
småanslag i myndighetensräknas ordinarie förvaltningsanslagmotsva-
rande. De medel användsför bestridacivilbefälhavamasoch läns-attsom
styrelsemasberedskapskostnaderbör inordnas i anslag för regionalett nytt



den eko-inomböri sin helhetanslag avvägasDettatotalförsvarsverksamhet.
planeringsramen.nomiska

bedriver bered-statligaaktiebolagför deaffärsverkenochstatligaFör de som
egenñnan-avgifts- ellerfmansieringsprincipemamedförskapsverksamhet att

ñnansieringsmetod.Endast sär-huvudsakliganvändassiering bör omsom
Avgiftsfmansieringskattefinansieringanvändas.börföreliggerskilda skäl

Egenfman-och elbranschema.rundradio-telekommunikationsqföreslås för
ochPostenAB.Sjöfartsverketbeträffandeföreslåssiering

avgiftermed hjälpfinansierasberedskapskostnaderbörTransponsektorns av
jäm-infrastrukturella vägar,respektiveutnyttjandettill systemknyts avsom

utredas iböravgiftssystemen sär-Utformningenflygplatser.ochvägar av
skild ordning.

jämförelse meddessailandstingkonstaterasochBeträffandekommuner att
bered-finansieringenförmånlig behandlingvidgivitsharandrasektorer aven

nåtts före-haröverenskommelsertill deskapsåtgärdema.Med hänsyn som
förgällerñnansieringsprincipernågraförändringari deslåsdock inte somnu

sektor.denna

beredskapsverksam-för sektornskostnadsansvaretbär redanNäringslivet nu
gällerfmansieringsprincipergrundläggandeförändringar i deNågrahet. som

föreslåsinte.sektorför denna

framhål-i kapitel Jagbehandlasplaneringsramekonomiskacivila försvaretsDet
åtgär-föreslåroch vissaavvägningsinstrumentbetydelseler planeringsramens som

föreslårjagBl.avseende. översyni dettautvecklader i syfte av an-ena.att ramen
lättöverskådlig.syfte dennaicivila försvaret göradetinom attslagsstrukturen mer

inves-låneñnansierasskallberedskapsinvesteringarföreslår ocksåJag genomatt
ekono-i denföreslår vissa förändringarjagVidareteringslån i Riksgäldskontoret,

sammansättning.planeringsramensmiska

följande förslag:framläggskapitel 4I

Över-försvaret bördet civila göras.inomanslagsstrukturenEn översyn av
till bättrefriståendeberedskapsanslag,antaletminskasyfta tillbör enattsynen
tillochanslagsstrukturenochfunktionsindçlningen attkoppling mellan an-

investeringskostnader.underhålls-ochhålla drifts-,isärslagsmässigt



Kostnadernaför beredskapsinvesteringar lånefinansierasbör investe-genom
Åtgärderringslån i Riksgäldskontoret. bör vidtas för definiera begreppetatt

beredskapsinvesteringoch för fastställa lämpliga avskrivningstider föratt
olika beredskapsinvesteringar.typer av

årligaDe från deberedskapsfonder bildas inom rundradio-,uttagen tele-som
kommunikations- elförsörjningsområdenaoch bör inom den eko-avvägas
nomiska planeringsramen.Däremot bör det inte möjligt omfördelaattvara

frånmedel fonderna ändamåltill andra inom detcivila försvaret.Nivån be-
redskapsavgiftemabör ligga fast under femårsperiodoch fastställasi för-en
svarsbesluten.

Vad gäller denekonomiskaplaneringsramens föreslårsammansättning jag följande
förändringar:

Följande anslag bör läggas denekonomiskain i planeringsramen:

l Kostnaderför beredskapslagring livsmedel, Jo/G4av m.m.
2 Del länsstyrelserna, C/Alav m.m.

Följande anslag bör inordnas något anslagi eller deninom ekono-annat utom
miskaplaneringsramen:

3 Kompetensutvecklingoch stödtill länsstyrelsernaFö/C4
ÖCB: åtgärder4 industriella Fö/F2

5 Arbetsmarknadsverketdel: FörvaltningskostnaderA/Al

Följande anslag bör utgåhelt:

6 Ersättning för fritidsbåtsändamål, beredskapsåtgärderDelpost förm.m.
inom totalförsvaretK/B l

7 Upphandling samhållsåtagandensärskilda K/D2av
Åtgärder8 inom elförsörjningen N/E2

Frågan finansieringen reservanordningarför kommunalteknisk sjuk-ochom av
husteknisk försörjning behandlasi kapitel detta ocksåI kapitel behandlas vissa
frågor bolagisering och privatisering kris- krigsviktigoch kommunal ochom av
landstingskommunalverksamhet.



följande förslag:framläggskapitel 5I

bibehållasreservanordningarbör tillsfinansieringssystemförNuvarande sta-
åromförhandlas 1999.skallkommunförbundetmedSvenskaavtaltens

landstings-privatiseringar primär- ochbolagiseringarochGenomförda av
frånnågra problem bered-tillinte ha lettverksamhet störrekommunal synes

område.åtgärder dettainga inomdärförnulägetkrävsskapssynpunkt.I

ståtthari kapitel Den korta tidbehandlasmina förslagGenomförandet somav
frågor måste Dettautredasvidare.vissamedförutredningsarbetetbuds förtill att

före-avgiftssystem jag harutformningen deframförallt dengäller närmare somav
elförsörjningsområdena.telekommunikations-ochbeträffanderundradio-,slagit

områden. Lagstiftningsbehovetlagstiftning inom vissaförslag förutsätterMina ny
tillföreslagit. Med hänsynavgiftssystem jag hartill deframförallt knutet attär som

något förslag till författ-jag inte här frammåste vidare läggerfråga utredasdenna
ningstext.

miljonerdrygt 300statsbudgetenutgiftsminskningtillförslag lederMina en
år.kronor per



Uppdraget1

Direktiven1

föreslåDir. 1995:152 skall den särskilde utredaren vilka prin-Enligt direktiven
beredskapsåtgärderfinansieringen inom det civilaciper gälla för för-skall avsom

också ingåskall skall isärskildeutredaren vad den eko-Den övervägasvaret. som
därvidför det civila försvaret. Vägledandeskallnomiska planeringsramen vara ra-

avvägningsinstrument.funktionmens som

utredaren hur finansieringen kommunaltek-Vidare skall densärskilde överväga av
reservanordningarskall utformas i framtiden, Därvidniska sjukhustekniskaoch

införas. Vidareinstallera reservanordningarskallskall skyldighetprövas attom
från beredskapssynpunktredovisavilka problemskall densärskildeutredaren som

privatisering primär- och landstingskommunaluppstå bolagiseringochkan vid av
verksamhet.

uppläggningArbetets1.2

stått för utredningsuppdraget ungefär ochhar till budsDen korta tid en ensom -
månad varit nödvändigt koncentreraarbetet tillmedfört det harhalv har attatt-

detaljfrågor frågorprincipfrågorna. funnits tid eller ihar inte harDet taatt somupp
områden därför fortsatt utred-vissa krävsförsta hand har teknisk karaktär. Inom

kapiteldettalämnasiningsarbete.Förslagom

också nödvändigtmedfört jag har detutredningstidenharDen korta att ansett att
varit möjligtminimum. har medkartläggningsarbetettill absolut Dettabegränsa ett

tillgå frånfaktamaterial tidi-relativt omfattandetill det redanfinnshänsyn attettatt
osäkerhet kan finnas vaddokumentation.Denutredningarochi somannangare

påverkar jag drarinte heller de slutsatserkostnadsuppgiftergäller vissa som av
materialet.

samrått särskilde utredarejag med denutredningsarbetethar överUnder som ser
räddningstjänsteninom För-nivå civila försvaretochför detuppgifterna central

Samråd ocksåhållitsverksamhetsområdeDir. 1995:153. harsvarsdepartementets
organisationinomansvarsfördelningochmedden särskilde utredare översersom

elberedskapsområdetDir. 1996:23.



samtalmedintervjuer ochmina bedömningarförunderlaghar inhämtatJag genom
myndigheter och organisationer.för vissaregeringskanslietförföreträdare samt

ÖCB,Överstyrelsen beredskap Statensför civiltagits medKontakt har bl. a.
SoS ochPTS, Socialstyrelsentelestyrelsenochräddningsverk SRV, Post-

Svenska kommun-diskussioner förts medharHärutöverJordbruksverket JV.
frågori första handorganisationernaharMedLandstingsförbundet.ochförbundet
frå-berörts. Vissaberedskapsverksamhetrespektivesektorsfinansieringenavom

Försvarsutskottetsföreträdare förmedhar diskuteratsriksdagens rollomgor
kansli.

utredningarTidigare1.3

förslagtill delentillämpas byggerfinansieringsprinciper största ettDe som nu
Petris utredningGunnar Petri.år generaldirektör1986utarbetades genom-avsom

förfram underlag ställ-syftadetillregeringenochuppdrag ettfördes att taav
års Riksdagengod-försvarsbeslut.finansieringsprincipernai 1987tillningstagande

finansieraaffärsverken skulleförslag beslöti Petrisgrundprinciperna atttog men
driftmedel.medberedskapskostnadersina

förkostnaderberedskapskostnademaadministrativas.k.föreslog dePetri att -
övningsverksam-krigsorganisationen,personal iutbildningkrigsplanläggning, av

investeringskostna-verksamhetsansvarigemedandenskall bärashet, avmm. -
beredskapsanläggningarnormaltunderhålldriftför ochkostnadernadernasamt av

beredskapskostnademaadministrativadeMotiveringenskall bäras attstaten. varav
beredskapsverksamhet.bedriversmå fördelade deochjämntrelativtär som

fördelar sig dessutomojämntochInvesteringskostnadernakan däremot storavara
särskildadå behöva träda medverksamheter.Statenkanocholika sektorer

uppstå. tillämpadePetrisnedvridningseffekterinte skallochmedelför orättvisoratt
underhållskostnadema. bered-Omdrift- ochvadgällerliknande enett resonemang

fredsförhållan-ocksåunderverksamhetsansvarigeskapsåtgärd för dentillär nytta
åtgärdensfreds-tillproportionPetri fördelasiåtgärdenenligtkostnadenförbörden

krigsnytta.respektive

ÖCB1991 uppdraggenomfördeFOAforskningsanstaltFörsvarets av en
föreslogNågra vid FOAmedarbetareförsvaret.för detcivilastudie kostnadernaav

fast-finansieringsprinciperi deförändringarvissadärefter särskildi rapport somen
betraktascivila försvaret bördetframhöllsIställts statsmaktema. attrapportenav

såväl effekti-rättvise-måste tillnyttighet och hänsynkollektiv tasatt somsomen
bakgrundMot dennafinansieringsprinciperna.utformningenvitetsaspektervid av

medskehand böri förstaberedskapskostnademafinansieringenföreslogs att av



10

fmansieringsfonner väljasbör endaststatsbudgeten.Andraskattemedelöver om
konsumtionen i förvillföreligger,särskildaskäl att styra av en vara enex. man

riktning.beredskapengynnsam

försvar utarbetadesciviltår lagDå riksdagen 1994 ett nytt systemantog en omny
beredskapsverksamhet.Systemet byggerprimärkommunemasför finansiering av

riskutsatthetunderberoende kommunensersättningenstatligaden görsatt av
fördelades landetskommunerför dettakriser och i krig. Inom systemramen

ersättning.starkt differentieradstatligsinsemellanharriskklasserfem olika ensom
innevånare.räknat Kom-ersättningenStorstadsområdenatilldeladesdenhögsta per

regleras i avtal mellanstorlekuppgifter och ersättningens närmare ettmunernas
fast kommunerna harläggerkommunförbundet. Lagen rättSvenskaoch attstaten

åläggsberedskapsuppgifter defrån för detill ersättning staten.staten avsom

förhållandenNuvarande2

uppgiftercivila försvaretsDet2.1

förmåga finns hos olika ak-från grundläggandeutgårförsvaret dencivilaDet som
förmåga vidkompletterassamhället.Dennai fredstidaoch verksamheter dettörer

förmåga klara krigsamhällettilläggsåtgärder syftar tillbehovmed attatt engesom
samhällsverksamhetallomfattar totalförsvaretkrigsäkerhetspolitiskakriser. Ioch

förhållanden.dessaskall bedrivasundersom

påfrestningarallvarligaeller andraförmåga krigklaraför samhälletsGrunden ettatt
fredstidaanpassningsförmåga finns i detstryktålighetsåledes ochdenär sam-som

uteslutandetillskapasinom detmilitära försvarethället. Endast av-resursersom
beroende freds-däremotcivila försvaretför krig. Detsedda användas attatt av

utnyttjas för de behovtill ochordinarie kansamhällets upp-somanpassasresurser
krigsförhållanden.står kris- ellerunder

bered-kompletterandei fred endastdecivila försvaretmening omfattar detI strikt
kris-utföras underuppgifterna skall kunnaförskapsåtgärder nödvändigaär attsom

Årets det civila försvaretmedför dockkrigsförhållanden. försvarsbeslut attoch
förmåga bredarespek-hanterasamhälletsstärkainför kravet kunna ettställs attatt

vid dimen-skalltill dettakravpåfrestningar tidigare.Hänsynochhot än tastrum av
medförutvecklingDennatotalförsvaretsutformningsionering och attresurser.av

traditionell meningdet isvårare mellan ärdra tydligablir allt gränserdet att som
förhållanden.underfredstidasådanaoch hotsäkerhetspolitiskahot genererassom



Försvarsbeslutetinnebär civila försvaret följandeuppgifter:detatt ges

civilbefolkningen, livsnödvändig försörjning, säkerställade vik-värna tryggaa en
försvarets förmågasamhällsfunktionerna bidra till det militära vidtigaste samt

våroch vid krig i omvärldväpnatett ettangrepp
genomförainternationellafredsfrämjandeochhumanitärainsatserkunna

förmåga svåra påfrestningarnationella fredstärkasamhälletssamlade imötaatt

Regeringen central uppgift för det civila försvaret skallbetonar ökaatt atten vara
säkerhetenför bl. elförsörjningen, telekommunikationerna,informationssyste-a.

så förmågaledningssystem tillräcklig vidoch samhällets kanatt garanterasmen en
väpnatett angrepp.

Samtidigt innebär uppgifterna väsentligutökning det civila försvaretsde nya en av
arbetsfält.Den internationellauppgiften innebär det civila försvaret beaktamöj-att

fredsfrämjande Genomförandetligheten och humanitärainsatserutomlands. avav
sådanainsatserbeslutasdock i särskild ordningoch ligger utanför de ordinarie upp-
gifterna.

förmåga svåra påfrest-Uppgiften stärkasamhälletssamlade nationellamötaatt att
ningar i fred medför försvaret vid utformningen beredskapsför-det civila deatt av

påfrestningarberedelser väpnade skall hänsyn till deett tasomavser angrepp som
uppstå i fred.kan Därmed förbättrasmöjligheterna utnyttja det civila försvaretsatt

samlade i helahotspektratfred kris krigresurser - -

Ledning och samordning inom det civila försvaret2.2

bestårcivila försvaret antal samhällsaktörerDet beredskapsförbere-ett stonav vars
krigsförhållandendelser verksamhet kris måsteoch under och samordnaseller le-

ÖCBmåldas för nås.uppställda skall kunna I fred och de funktions-att svarar
ansvarigamyndigheternaunder regeringenför samordningen beredskapsförbe-av

nivå På nivåinom försvaret.redelserna central det civila regional tillkommer
civilbefälhavarnamotsvarande och länsstyrelserna.I krig organisa-ansvar anpassas
förhållanden då råder.tionentill de speciella Ambitionen fredsorganisa-är attsom

såskall ändras litet möjligt.tionen som

s.k. ansvarsprincipen varit styrandeför ansvarsfördelningenDen har länge inom det
civila försvaret. förhållande.Försvarsbeslutetinnebäringenändring i detta Tvärtom
får dåansvarsprincipenökad aktualitet i situation bredarespektrum hotetten av



kan användasintegrering dedå ställsoch kravskall hanteras resursersomen av
påfrestningar krig.i fred ochallvarligaför hanteringav

samhällsverksamheti fredhar fördenAnsvarsprincipeninnebäratt ansvar ensom
upprätthållasverksamhetenskalli krigockså verksamhetenhar för un-omansvar

också beredskapsförberedelseringår vidta deförhållanden.Ider dessa attansvaret
igånghållas under kris- och krigs-verksamhetenskall kunnaerfordras för attsom

förhållanden.

angelägenhetför helatotalförsvaretärAnsvarsprincipenbygger synsättetatt en
också för-tordeansvarsprincipentillämpningkonsekventsamhället.En vara enav

ställassvenskaskall kunnasamhälle detkompliceratutsättning för att ett omsom
omorganisationerundvikakrigsförhållanden. finnsfrån Detfreds- till strävanatten
från samhälls-kort tid överföraslägeochi skärptmedför ettatt ansvaret ensom
uppgiftsfördel-fördärför grundläggandeAnsvarsprincipenaktör till annan.en

det civila försvaret.ningen inom

civila försvaretfinansiering detprinciper förNuvarande2.3 av

beredskapsåtgärder försva-inom det civilafinansieringprinciper förgällandeNu av
tidigare harårs försvarsbeslut.Som nämnts1987tillkomi huvudsakret genom

delasmellanför beredskapenkostnadsansvaretñnansieringsprincipemainnebär att
aktuellaverk-för deneller delvis harhelticke-statligaochstaten ansvarsomorgan

i fred.samheten

upprätthålla verksamhetskallså dendelasKostnadsansvaret sätt att un-ensom
administrativabered-för desjälv skalloch krigsäkerhetspolitiskakriserder svara

beredskapsinvesteringarbeträffande ärHuvudregeln statenskapskostnadema. att
ifråga investe-dock kommauppdelningkankostnader.Enförskall dessa omsvara

fredsverk-verksamhetsansvarigei dennesför denväsentligtillringarna är nytta
beredskapsanlägg-underhållskostnadernaför olikadrifts- ochsamhet.För typer av

investeringskostnaderna.regler förhuvudsakningar gäller i somsamma

och bekostasskall genomförasi fredstörningarBeredskapsåtgärder avavsersom
kostnaderför bered-Statensfredstida verksamheten.för dende svararorgan som

den verksam-situationer vilkatillfred begränsatstörningar iinför är motskapen
finns säker-där detskydda sig ochmöjligheterreella etthetsansvarigesaknar att

upprätthållas.kanverksamhetenintressehetspolitiskt att
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beredskapsåtagan-principer finns beslut ersättning fördessagenerellaUtöver om
utgår frånverksamheter. bestämmelserenskildasektorereller Dessaden somavser

skyldighet ilagstiftning reglerar olika medverka bered-särskild attorganssom
civila försvaret.De beslut har tagits i dessaskapsförberedelserinom det som sam-
alltid finansieringsprinciper fastställdesinte meddemanhangöverensstämmer som

års försvarsbeslut.1987i

tillämpasför olika sektoreroch verksamheter:Följande finansieringsprinciper

förvaltningsmyndigheterStatligaA.

i särskildaförvaltningsmyndigheternadisponerar regel beredskapsanslagstatligaDe
underhållberedskapsinvesteringar för drift och beredskapsanlägg-för samt av

beredskapskostnademafinansierasvanligen med medelningar. De administrativa
från myndighetensordinarie förvaltningsanslag.

StatligaaffärsverkB.

affärsverk minskat de bolagiseringar genomfördesAntalet statliga har genom som
fårkvarvarandeaffarsverken eller bidrag förunderbörjan 1990-talet.De anslagav

sin beredskapsverksamhet.SJfinansierarsin beredskapsverksamhetdelenstörre av
Övrigafrån affarsverk disponerar beredskapsan-med bidrag Banverket.ett egna

kraftnät finansierarslag.Affärsverket dock sina beredskapskostnadermedsvenska
driftmedel.

aktiebolagStatligaC.

aktiebolagengäller bestämmelser för övriga aktiebolag.de statligaFör somsamma
för aktiebolagfinns särskild lagstiftninggenerellaregler gällerUtöver de somsom

telekommunikationsornrådet.områden, Lagstiftningen gällergäller för vissa ex.
inom De statligaaktiebolag be-för samtliga företag branschen ägare.oavsett som

upprätthållas fårunder kriser och i krig i regel bi-driver verksamhet skall ettsom
beredskapsåtagandenfrån för beredskapsverksamhet.Bolagetsdrag sinägaren

mellan ochbolaget.i lagoch/elleri avtalregleras statenett

landsting och kyrkliga kommunerPrimärkommuner,D.

kyrkliga kommuner vidta be-Skyldigheten primärkommuner, landstingochför att
civilt försvar.i lagen1994: 1720 Kommunernaredskapsförberedelserregleras om



från kompenseradesberedskapsuppgifter ochvissajuli 1995den 1 statenövertog
ersättningeninnebärersättning.Somsärskild nämnts systemetattför dettagenom

krig. Ersättningriskutsatthetitill dessasdifferentierasmedhänsynkommunernatill
ocksåkommunförbundetoch Svenskamellanutgår gällandeavtalenligt statennu

beredskapskostnader.administrativaför vissa

investe-särskilt fall kommunernaprövning i varjeeftertilldelarHärutöver staten
reservkraftreservanordningarsarnbandsmedelochledningsplatser,förringsbidrag

utrustningenfördelaselleranläggningenKostnadenförm.m..vattenverk,för van-
respek-förhållande bedömdafreds-deniberörd kommunochligen mellan staten

investeringen.krigsnyttantive av

sjuk-för hälso- ochutbildningskostnaderbidrag för vissatilldelasLandstingen
försörjning. Medsjukhustekniskförreservanordningarförvårdspersonal samt

kraft-för sjukhusensreservkraftverkfall bl.i dettareservanordningar a.avses
kostnadernamel-fördelningskerreservanordningamaVad gällerförsörjning. aven

respektivekrigsnytta.bedömdfreds-tillmedhänsynlandstingochberörtlan staten

aktiebolaglandstingskommunalaochKommunalaE.

bedrivs iverksamhetlandstingskommunalprimärkommunal ochBeredskapsviktig
försörj-tekniskavanlig inom densärskiltBolagsdriftbolagsform.i ärvissa fall

vård iochverksamhetåren dockharUnder de ävenningen. omsorgsenaste som
omfattning bolagiserats.begränsad

be-beredskapsverksamhetkommunalförñnansieringsreglerNågra särskilda som
tillhör kommuner-bolagsverksamhetenOminte utformats.bolagsfonn hardrivs i

förbestämmelseruppgiftsornråde i principgällerobligatoriska somsammanas
frivilligadetbolagsverksamhetinomFörförvaltningsverksamhet.kommunal om-

fallet.enskildai detbeslutarrådetgäller vadägaren

aktiebolag,PrivataF. m.

1982:1004lagenhar enligtarbetsmarknadsorganisationerochNäringsidkare en
utgår inteersättningNågon särskildtotalförsvarsplaneringen.delta iskyldighet att

självabekostasåledeshänvisadetillberörs lagen attärdetta.Deför avorgan som
beredskapskostnader.administrativasina

för bered-ålagtsharlagstiftningoljehandeln attgällerövrigtI svaraatt genom
krig. Ingenkriser ochsäkerhetspolitiskainföroljeprodukterskapslagringen er-av



åtagandentagitfrivilligaelbranschenutgår Vidare harför detta.sättning genom
framgår närings-vadberedskapskostnaderbranschens utöversig del avsomen av

idkarlagen.

totalför-för civilberedskapstjänsterutföraåtar iblandföretag sigEnskilda att en
fråga företagetförbinder sigräkning.Det kan attsvarsmyndighets att upp-omvara

företagsekonomisktlagringskapacitet inteeller ärrätthålla produktions- somen
tecknasmellanenligt det avtalutgår ersättningalltidmotiverad. dessa fallI som

företaget.ochmyndigheten

utformningnuvarandeplaneringsramensekonomiskaDen2.4

förekonomiskårliga planeringsanvisningamai deRegeringen an-ramenanger
Syftet med pla-civila försvaret.från inom detmyndigheterslagsframställningarna

inomresursprioriteringarnaförutsättningarförskapaenhetliganeringsramenär att
planeringsramarin-ekonomiskamednuvarandeförsvaret.civila Detdet systemet

års försvarsbeslut.1987fördes genom

ÖCB fördelning den ekono-årligen förslag tillutarbetaDet ankommer ettatt av
civila försva-myndigheterinom detfunktioner ocholikaplaneringsramenmiska

Programplaneringenprogramplaneringen.s.k.för densker inomDettaret. ramen
femårsperiod. fördel-Vidomfattarplaneringresursinriktadrullande ensomen

ÖCB uppnåefter denskallekonomiska planeringsramen strävaden attningen av
från beredskapssynpunkt.totaleffektendenbästafördelning settsomger

viktigasteprogramplanearbetet. dessai De ärmyndigheter deltarantalEtt avstort
ingår i denanslagdisponerarfunktionsansvarigamyndighetertiotaldet somsom

ÖCBgång med dessaöverläggerUnder arbetetsplaneringsramen.ekonomiska
någotår inte längreskyldighet inhämtatillbakasedanmyndigheter har att sam-men

ÖCB iställetskalltill ramfördelning.förslagetråd från vadgällermyndigheterna se
försvaret.inom det civilahelhetsintressettill

uttalat1994/95:100,bil. 5 harregeringenikan attsammanhangetl nämnasatt prop.
ÖCB dåavvägningsfrågornauppfattning iuttrycker sintydligtviktdet är attstorav

årligaberedskapsåtgärdemai deprioriteringinriktning ochlämnas tillförslag av
ÖCBrarnfördelningtilldet förslagföljer regeringenprogramplanerna.I regel som

lämnar.

möjlig-den skallplaneringsramenekonomiskaden ärviktigaste kravet attDet
försvaret.civila Ramensbehov inom detavvägningmellan olikaeffektivgöra en



bli effektivOm avvägningenskall bördärför intresse.sammansättningär stortav
försvaret. Omväntinom det civilaberedskapskostnaderomfatta alla störreramen

fredstidabehov.kostnaderden inte omfattabör rentsomavser

ekonomiska planeringsrameningår deninte ikostnaderExempel som n.
årsRegeringenhar dock i 1995livsmedelsberedskapen.för olje- ochkostnaderna

livsmedelsberedskapenskall läggaskostnadernaförföreslagitbudgetproposition att
i takt medoljeberedskapenminskar kvarvar-kostnaderföri Statens attramen.

därförhar uttalatanläggningaravvecklas. Regeringenochstatliga lagerande att
ekonomiskautanför den plane-fortsättningenskall liggaidessakostnaderäven

ringsramen.

ingår ekonomiska planerings-f.n. i denfredsräddningstjänstenförKostnaderna
omfatta bered-skallplaneringsramenendastprincipenstriderDetta attmotramen.
dock visat sigkriser och krig. harsäkerhetspolitiska Detskapsåtgärder avsersom

sådanti renod-kostnaderSRV:ssvån rättvisande delasättatt ett som avserupp
beredskapsåtgärder säkerhetspoli-införsådantochlad fredsverksamhet avsersom

områden myndig-inomdessaarbetetmedberorkriser och krig. Dettatiska att
nåskanuppnå samordningsvinsterdei syfteintegrerat etthetensker att genomsom

sådantarbetssätt.

fleraiberedskapsinvesteringarhar berörtsFrågan låneñnansiering samman-avom
ÖCB beredskapskostnaderinomnågra vissasedanförföresloghang. Bl. atta.

Utredningenlåneñnansieras.industrivaror bordeFörsörjning medfunktionen om
fasta dettaLEMOför försvaretmyndighetsorganisationenoch toglednings-

försörjningsfunktionernainominvesteringskostnaderförordadeförslag och ge-att
ÖCB f.n.utrederlån Riksgäldskontoret.ifinansierasnerellt skulle upp-genom

beredskapsinvesteringar.lånefmansieringfråganregeringendrag avomav

försvaretcivilaför detKostnader2.5

beredskaps-de totaladelmycketeller indirektfinansierardirektStaten stor aven
total-samhälletsuppskattningarAktuellaförsvaret.det civilakostnadernainom av
tordekostnaderandel dessaStatensberedskapensaknas.civilakostnaderför den av

överstiga90%.marginalidagmedgoddock

fyrtiotal anslagförsvaret f.n.civilaför detBeredskapskostnadema etttas upp
kostnaderför pla-harmångamyndigheterendastHärtill kommerstatsbudgeten. att

finansierasharövningsverksamhet.Somtidigare nämntsochutbildnings-nerings-,
förvaltningsanslag.ordinariemyndighetensfalli flertaletkostnader överdessa
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årsredo-ibland i myndighetenssårredovisasberedskapsåtgärdemaförKostnaderna
visning.

beredskapsverk-för denKostnadernafunktioner.finns 18försvaretciviladetInom
årfrån någonmiljon kronorvarierarfunktionerdessabedrivs inomsamhet persom

beräknas84%budgetåret1995/96år. Undermiljard kronorhalvtill än permer en
civila försvaretför detstatsbudgetenredovisastotalkostnad överden somav

Befolkningsskyddfunktioneråtta funktioner. Dessa ärtillhänföra sigkomma att
industrivaror,Försörjning medsamordning,ledning ochCivilräddningstjänst,och

Livsmedelsför-sjukvård, Transponer,ochTelekommunikationer, Hälso- m.m.,
Energiförsörjning.ochsörjning

budgetårinnevarande lig-undercivila försvaretför detbeloppdetAv avsattessom
deanslag98%planeringsramen.ekonomiskadeninomdrygt 70% som om-avger

åtta räknadesfunktionerdeinom sjuverksamhetfattas uppsomavavserramenav
f.n. liggerkostnaderLivsmedelsförsörjningåttonde funktionenDen är varsovan.

utanför ramen.

funktionernaekonomisktfördelning deberedskapsanslagens tyngstastatligaDe
ansla-aktuellaförteckning defullständig överpå sida.Eni tabellen nästaredovisas

finns i bilagagen

Budgetåret1995/96.försvaret.civilatill detTabell Anslag
Miljoner kronor.18-månadersbelopp.

inomAnslagTotalkostnadFunktion
ram
17041704räddningstjänstBefolkningsskyddoch
529529samordningochCivil ledning
106357industrivarorFörsörjniningmed
350350Telekommunikationer
245267sjukvård.ochHälso- m.m.
219219Transporter
O190Livsmedelsförsörjning

108171Energiförsörjning
60Övriga 728
28334 461Totalt

156 161.sid.1994/95:l00, Bil.Källa: Prop. -
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funktion underför respektivetotalkostnadenförväntadedenvisar delsTabellen
försvaretspla-det civilainomdisponerarfunktionenanslagbudgetåretdelsde som

IS-må-budgetåromfattarbudgetåret1995/96.DettaUppgifternaneringsram. avser
funktionen Be-föruppgift lämnas31.12.1996.Den1995nadersperioden1.7. som-

för fredsräddnings-kostnadernainkluderarräddningstjänstochfolkningsskydd
totalkostnad.funktionensungefärhälftenkostnaderutgörDessatjänsten. av

beredskaps-civilafinansieringförPrinciper3 av
åtgärder

synsättGrundläggande3.1

utgår från grundläggandedencivila försvaretdetkonstaterattidigareharJag att
Defredstida samhället.i detverksamheterochaktörerolikaförmåga finns hossom

nödvändigaförtilläggsåtgärder ärde attberedskapsåtgärdemautgörscivila somav
påfrestningar.allvarliga nationellaochandraförmåga krigklarasamhället attenge

hurfinansierasberedskapsåtgärderskall ärdessaAvgörande för hur man ser
ståndpunkteri dennaolikaframförsdebattenIberedskapen.civilaför denansvaret

ochangelägenhetstatligtotalförsvaret attgår ärfråga. uppfattningEn att enut
deproducenteri egenskaptotalförsvaretimedverkarsamhällsaktörer avövriga av

dettakonsekvens synsättärnaturligbeställt.Enharsamhällstjänster avstatensom
inriktningsamhället harberedskapsverksamhetibekostaallskall somatt staten

kriser och krig.säkerhetspolitiska

innebärtidigare harSom nämntsuttryck för synsätt.Ansvarsprincipen annatettger
fred också harisamhällsverksamhetförhardenprincipdenna att ansvar ensom

påfrestningarsvåranationellaandraoch vidkrigunderför verksamheten omansvar
Ansvarsprincipen till-förhållanden.upprätthållas dessaunderskallverksamheten
självständigtsidanvidsamhällsaktörer ettsåledes rad staten ansvardelar aven --

aktö-naturligt dessautgångspunkt detMed denna attberedskapen.civilaför den
beredskapsåtgärderdelvis bekostadeför ellerheltockså somhar attett ansvarrer

erfordras.

sambandmedaktualiseratsisamhällsåtagandenharhanteringen s.k.Frågan avom
tillämpatstatsmakternaharkonstateraraffärsverk. Jagvissa attbolagiseringenav
VattenfallaffärsverketbolagiseringenVidsammanhang.i dettaprinciperolika av

vissaförsjälvaVattenfall ABoch attkraftnätsvenskaåladesAffarsverket svara
elför-inomberedskapskostnadervissafinansierasSamtidigtberedskapskostnader.



NUTEK.teknikutvecklingsverketochtill Närings-anslagsörjningen ettgenom
fulltiställetvaldebolagiserades utTeleverket och Posten attDå affärsverken man

till PTS. Dennaanslagberedskapsverksamhet ettdessafinansiera genomorgans
respektiveinomolika aktörerfrån anslagdettamedelfördelar i sinmyndighet tur
samhälls-fleraberedskapbetraktades ettdetta sammanhangbransch. I som av

verksamheten.bolagiseradeanförtrottsdenåtagandensom

samhällsålig-huruppfattningnågonenhetligfinnsvisar det inteExemplen omatt
ocksåaffärsverksamhet.Man kanstatligmedsambandiskall hanterasgandena

uppgift harberedskapsåtgärderärgenomförandetifrågasätta sammasomenavom
teleområdet.Vad gäl-inomsamhällsåtaganden f.n. diskuterasdekaraktär somsom

därdet bl. stipulerastelelageni §2 attdefinierasteletjänsterler varstatens a.ansvar
verksam-sitt fastastadigvarandebostadellerfrån sinmöjlighetskall haoch atten

Europeiskatillgängligt telenät.allmänttelefonitjänster inomutnyttjahetsställe ett
allakravuniversalservicebegreppetråd definierat ett attEU harunionens som

med specifice-tjänsterminimiutbudtillgång definierattillskall haanvändare ett av
minpris. Enligtvillkor rimligtnationellatillmedhänsynkvalitet och ettrad me---

beredskapsverk-tillämpbaradefinitioner inte äruppenbart dessadetning att
servicenivåvilkeniställetsammanhangi dessa ärVadsamheten. somavsessom

belägenhetellergeografiskgrundkonsumentgrupperskall erbjudas avavsom
före-uppfattarpris för tjänsterna operatörenbetaladetskäl inte kanandra somsom

motiverat.tagsekonomiskt

ordinariedå medsinauppstår verksamhetberedskapsåtgärderBehov resurserenav
påfrest-allvarliga nationellavid andrakrig ochställs underde kravklararinte som

så svåra förutse den verk-så speciellaellerfall dessakrav attI vissa attningar. är
sårbar-åtgärder den ökadevidtamöjligheterreellasamhetsansvarigesaknar att mot

verksam-kan följakonsekvensernegativasamhälleteller andra förhet ensom
medel förhindrarelativt enklamedsituationerkanhetsförändring. andra attI man

föroacceptablafår konsekvenserverksamhetsförändringar ärfredstida sam-som
medföraUnderlåtenhet dettakankrigsförhållanden.eller göraunder kris-hället att

kompletterandeberedskaps-förkostnaderdrabbasi onödansamhället storaatt av
genomför ochverksamhetsansvarigedendå krävamotiveratåtgärder.Det är att att
verksamhets-negativaeffekternadesyftar till begränsaåtgärderbekostar att avsom

förändringen.

beredskapsåtgärderbetraktainte rimligtmening detEnligt min är att som enatt
kraftfrån samhällsaktörer.Iandraupphandlaskalltjänst av ansvars-statensom

beredskapsåtgärderistället betrak-finansieringgenomförandeochbörprincipen av
verksamhetbedrivaharsamhällsaktöreråliggandeför alla att enetttas somsom
står klartpåfrestningar.Samtidigt detnationellaallvarligakrig eller vid andraunder

fullstän-lämpligt utkrävamöjligt ellerdå varkensituationer det ettdet finns är attatt
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digt finansieringsansvar samhällsaktör. Hänsyn måste till ekonomiskav en tas
bärkraft och andraomständigheter

Min grunduppfattning således kostnadsansvaretär för beredskapsåtgärdernaatt bör
delasmellan ochdenverksamhetsansvarige.staten I dennabedömning ansluterjag
mig till det låg till grund för årssynsätt 1987 försvarsbeslutoch har varitsom som
styrandeför statsmakternashandlandeinom dettaområde sedandess.Jag dock
inte beredd kopplakostnadsansvaretför beredskapsåtgärdemaatt till viss typen av
kostnader det skeddei 1987årssätt försvarsbeslut.Som koppladesnämntssom
ñnansieringsansvaretdåtill kostnadsgruppemaadministrativakostnader,drifts- och
underhållskostnaderoch investeringskostnader.Enligt min mening förutsättning-är

inom det civila försvaret alltför varierandeför det skallama möjligt elleratt vara
Önskvärt sådankoppling.göra Erfarenheternafrån tillämpningen hittills gäl-en av
landefinansieringsprincipervisarockså i vissa fall har tvingatsatt be-göraattman
tydande från degrundprinciper hargällt. såledesavsteg Det finns behovettsom av
tillämpa finansieringsprincipemaflexibelt.

De finansieringsprinciper fastställdesår 1987innebarockså kostnadsansva-som att
för beredskapsåtgärdskulle fördelasret mellan den verksamhetsansvarigeochen

i proportion till beredskapsåtgärdensstaten freds- respektivekrigsnytta bered-om-skapsåtgärdenförväntas till såvälväsentlig i fred krig. Enligt minnyttavara som
mening bör dennaprincip vägledandeockså i fortsättningen.Jag konstaterarvara
dock denhelhetssyn regeringenharatt givit uttryck för i totalförsvarsproposi-som
tionen prop. 1995/96:12 principen svåraregör tillämpa. Helhetssyneninnebäratt

åtgärderisamhällets krig och fred skall integreras. dåatt Det inte likaär menings-
fullt tidigare åtskillnadskarp åtgärdergöra mellanatt primärt tillsom ären som

i fred åtgärderoch primärt tillnytta i krig. I vissa fall det inteärnyttasom ens
möjligt sådanåtskillnad.Ocksågöra i dettafallatt krävs därför flexibel till-en en
lämpning finansieringsprinciperna.av

Jaghar i dettaavsnittutvecklat grundsyn finansieringen detcivila försvaret.en av
Det viktigaste inslaget i dennagrundsyn uppfattningenär ansvarsprincipenböratt

ocksåvägledande vid fördelningen kostnadsansvaretför de beredskaps-vara av
åtgärder nödvändigai krig vid svåraär och andra påfrestningar.nationella Attsom
genomföra och sådanaåtgärderbekosta kan enligt min mening inte betraktassom
renodladstatlig angelägenhet.Samtidigt konstaterarjag olika samhällsaktöreren att

har varierande förutsättningar för sitt grundläggande beredskapsansvar.att ta
måsteGrundsynen därför tillämpas flexibelt och under hänsynstagandetill faktorer

ekonomisk bärkraft, konkurrensneutralitet,rättvisekrav, styrningsbehov,som etc.
fårMan därför detkan uppståskillnadermellan olika sektorervidaccepteraatt den

praktiska tillämpningen grundsynen.Konsekvensernaför olika sektorer denav av
grundsyn jag harutvecklat i dettaavsnittbelyseslängrefram i dettakapitel.som
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finansieringsmetoderAlternativa3.2

beredskapsåtgärder:civilafinansieringbudsförstår metodertillprincipI tre av

statlig skatt0
avgiftsfinansiering0
egenfinansiering0

beredskapsåtgärdemafinansierasöverinnebärstatlig skattFinansiering attgenom
tilldelasindirektverksamhetsansvarige direkt eller ettoch denstatsbudgeten att --

beredskapsverksaniheten.finansieraförbidraganslageller attett

beredskapsåtgärderhelt eller del-sektorsinnebäravgifterFinansiering att engenom
produktion ellerknyts tillavgiftstatligt reglerad nytt-medfinansierasvis somen

avgiften inbringartillhandahåller. medelDesektornprodukterdejande somsomav
beredskapsåtgärder.för sektornsskall reserveras

verksamhetsansvarige själv fi-åläggerdenEgenfinansiering innebär attatt staten
vilka finansie-beroendedetta skerberedskapsåtgärdema.Hur ärnansiera av

företag kan bero-Ettverksamhetsansvarigeförfogar över.denringskällor som -
kostnaderna konsu-vältravälja mellan övermarknadssituationenende att-

finansierabe-kommun kanvinsten.Ensänkningeller accepteraattmenterna aven
avgif-fastställdakommunaltkommunalskatt ellerredskapsåtgärdemamed genom

ter.

gradenfinansieringsmetodemabeskrivna ärmellan deskillnadenDen avstörsta
stårstatligmed skattfinansieringenskerOmfinansieringsansvaret.spridning av

avgift för-medfinansieringenskerOmkostnaderna.skattebetalareförsamtliga en
produkter. Omutnyttjar branschensdefinansieringsansvaretdelas egen-som
samhällsaktör harfinansieringsbördan denhelafinansiering tillämpas läggs som

beredskapåtgärden.aktuellagenomföradenatt

det givetvisoch sektormellan ärfinansieringsansvaretvill statendelaOm enman
egenfinansiering.Där-avgifts- ellermedskattefinansieringmöjligt kombineraatt

egenfinansieringför ochavgifts- ochkombineralämpligtdet inteär att enemot
verksamhet.samma

istatsmakternainnebärföregåendeavsnittför iuttryck attjagDet synsätt som gav
finansieraegenfinansieringföravgifts- ochsiganvända attutsträckningbörökad av

statsbudgetenSvårighetemacivila försvaret. överdetberedskapsåtgärderinom att
ocksådetelberedskapen,områden, görvissainomsatsningarökadefinansiera ex.

möjlighe-praktiskaskatt. Definansieringskällor änutnyttja andranödvändigt att
olikadock mellanvarieraregenfinansieringavgifts- elleranvändasigattterna av
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verksamheter. finnsDet därför anledning preciserai vilka situationeratt desom
olika finansieringsmetodemabör användas.Enligt min meningbör ha följandeman
utgångspunkter sådanaför beslut.

Egenfinansieringbör användas kostnadenför den aktuellaberedskapsåtgärdenom
låg någorlundaoch denär jämnt fördeladär de har utföra be-om attorgan som

redskapsåtgärdema.Kostnadenför beredskapsåtgärdenfår inte så hög denattvara
verksamhetsansvarigesekonomiskaöverlevnadhotas.Det inte heller rimligtär att
konkurrenseninom tillåtsbransch snedvridas.atten

Egenñnansiering ocksåkan ifrågakomma den aktuellaberedskapsåtgärdenom
till väsentlig för den verksamhetsansvarigei hans fredsverksamhetnytta och om
merkostnadenför de åtgärdernakrigsrelaterade begränsad. betydelseär Av ocksåär
freds- respektivekrigsanvändningen deneller de produkter till framtagandeav vars
beredskapsåtgärden kopplad. Egenfinansieringär bör i första hand komma ifråga

användningen produkteninte skiljer sig alltför mycket mellan fred och krig.om av
Såkan fallet delar befolkningen beroendestora är eller tjänstenvara om av av varan
såväli krig fred. Omvänt bör egenfinansieringinte komma ifråga kostna-som om
den för beredskapsåtgärden förhållandehög i till denär verksamhetsansvariges
ekonomiska bärkraft, beredskapskostnademadrabbar berörda samhällsaktörerom
mycket ojämnt eller slumpartat och helt andra använderprodukten iom grupper
krig vad sker i fred.än som

Avgiftsfinansiering bör enligt dåmin meninganvändas branschenel-attman anser
ler sektornbör bekostaberedskapsåtgärdema då det konkurrens- eller rätt-men av
viseskäl orimligt låta enskilda aktörer inom branscheneller sektornatt bäravore
hela kostnadenför de beredskapsåtgärder åläggsde för sig utföra. Enattsom var
avgift produktionen eller konsumtionen inom branscheneller sektorn detgör
möjligt fördelakostnaderna samtliga aktörer inom denna.Detatt därför möj-är
ligt relativt belopp beredskapsavgifter dettaatt ta ut slag. Enligt minstora genom av
mening det inte heller rimligtär bygga bransch- eller sektoromfattandeatt ettupp
avgiftssystem för finansieramindre beredskapskostnader. sådanaI situationeratt
ligger det till handsnärmare användasig egenfinansiering.Avgiftsñnansie-att av
ring bör i första handkomma ifråga då det aktuellt finansieraär samtliga elleratt
huvuddelen beredskapskostnademainom branscheller dåsektor och dessaav en
kostnader betydandeomfattning.av

Enligt min uppfattningligger det till hands användaavgiftsfmansieringnära att som
finansieraberedskapsåtgärdersätt inom det området.infrastrukturellaett att Det rör

sig i detta fall verksamheter områdetdär helhet ofta har betydandeeko-om som en
nomisk bärkraft där risken för snedvridning konkurrensen fi-ärmen storav om
nansieringsansvaretläggs aktör.enskild Det finns därför behov för-etten attav
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avgiftssystemEttaktörer.branschensmöjligtså rättvistkostnadernadela som
område inomområdet dessutominfrastmkturella ettärmöjligheter. Detdessager

sårbarhetökadegrund denförutsesberedskapssatsningarkan avvilket allt större
En-genomför.branschaktöremaverksamhetsförändringarföljdenblir somavsom

ekonomiskt lägeskattebetalamai ansträngtrimligt ettintemening det attmin ärligt
effekternakompenseraförerfordrasmedel att avskjuta till debehövaskall som

åtgärder.branschens

någon anled-egenñnansieringochavgifts-dåanvändasbör avSkattefinansiering
detalj-kunnabehovdå har attlämplig eller ett stortbedömts statenhar avning inte
fallflertaletibidragområde. Anslag och ärberedskapsåtgärdemainom ettstyra

beredskaps-Fördå stymingsbehovetärväljas stort.och börstyrmedelkraftfulla
iskattefinansieringförvaltningsmyndigheterärstatligabedrivsverksamhet avsom

finansieringsmetoden.möjligaendamångafall den

siganvändautsträckningbörökadistatsmakternajagSammanfattningsvis attanser
beredskapskostnaderfinansierasättavgiftsfinansiering attoch ettsomegen-av

detta.förskäl talarstatsfinansiellaprincipiellaSåvälförsvaret.civiladetinom som
avgifterberedskapsåtgärder liksom rätten att ta utgenomföraSkyldigheten att --

föranvändashandförstaböriEgenfinansieringlagregleras.fall behövai dessakan
behöverintesnedvridningseffekterdåsituationeroch iberedskapskostnadermindre

beredskaps-frågadå det störreanvändas ärAvgiftsñnansiering bör ombefaras.
inomkonkurrensneutralitetentillseangelägetdå att endetoch är attkostnader

avgiftsfinansiering ibörmening storEnligt minrubbas.intesektorbranscheller
infra-inom detberedskapskostnaderfinansieraföranvändaskunnautsträckning att

finansierings-då övrigaanvändasbörSkattefinansieringområdet.strukturella
kunnabehovdå hareller attanvändagår ettstatenskäl inte avolikametoder attav

område.inomberedskapsförberedelsema ettdetaljstyra

vissa sektorerberedskapsåtgärder inomFinansieringen3.3 av

Inledning3.3.1

bered-finansieringförvadgällergrundsynmin ansvaretredovisat avhittillsharJag
förprinciperockså vissaredovisatharJagförsvaret.civilaskapsåtgärderinom det

egenfinansieringochavgiftsñnaniseringstatlig skatt,finansieringsmetodemanär
beredskapsåtgärdemahurminjagredovisaravsnittdettaanvändas.I synbör

finansieras.börsektorerolikainom
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Beträffande områdetdet statliga finns det anledning beredskapsviktigatt noteraatt
verksamhet bedrivs i olika verksamhetsforrner.Dessa förvaltningsmyndighet,är
affärsverk och aktiebolag. dessaFör verksamhetsformergäller olika regelsystem.
Förvaltningsmyndigheterochaffärsverk inte självständigarättssubjektär ärutan en
del juridisk Konkret innebärdetta de underställdastaten attav som person. rege-
ringen medde inskränkningar följer lagstiftning och förvaltningspraxis. Desom av
statligaaktiebolagen däremot självständigarättssubjekt ställningär regleras ivars
aktiebolagslagenoch lagstiftning.Om vill ställaspeciellakrav dessastatenannan

dendärför hänvisadtill det i formär lagstiftning eller Sågöra avtal. harattorgan av
också områden.skett inom raden

3.3.2 Statligaförvaltningsmyndigheter

Det ligger till hands finansiera de statliga förvaltningsmyndigheternasnärmast att
beredskapsförberedelsermedskattemedel. sådanVerksamheten oftahar karaktären

någon ñnansieringsmetodinte möjlig. Avgiftsñnansiering dockatt är är tänk-annan
bar för beredskapsmyndigheter frånhar intäkter uppdragsverksamhet.Vidsom en
genomgång myndigheternasberedskapsverksamhethar jag dock inte funnitav an-
ledning föreslå någonavgiftsñnansiering uppdragsmyndighetsberedskaps-att av
verksamhet. därför förvaltningsmyndighetemasJag beredskapsverksam-attanser
hetnormalt bör skattefinansieras.

Det finns sambandmellan de tidigare föreslagnafinansieringsprincipernaochett
denanslagsstruktur bör tillämpas för förvaltningsmyndighetemasberedskaps-som
verksamhet.I korthet innebärdettasamband förvaltningsmyndigheternabör dis-att

särskilda beredskapsanslagför beredskapsåtgärderkostnadskrävande ochponera
beredskapsåtgärderför statsmakterna andraskäl har särskilt behovett attsom av av

kunna beredskapsåtgärderMindre kostnadskrävande ingåbör däremot istyra. myn-
dighetensordinarie förvaltningsanslagmotsvarande. Detta de kravmotsvarar
egenfinansiering i vissa fall aktualiserasför andra sektorersberedskapsverk-som
samhet.

Dessaprinciper i utsträckningmed den ordning hittillsöverensstämmer stor som
har tillämpats vadgäller finansieringen förvaltningsmyndighetemasberedskaps-av
förberedelser.Jag dock behov minska antaletberedskapsanslagi syfteett attser av

området frånöverblickbart avvägningssynpunkt.Förändringargöra kanatt mer
ocksåbehöva i själva anslagsstrukturen.Nuvarandeanslagsstruktur resul-göras är

lång Någonbeslut oberoende varandrahar tagits undermycket tid.tatet av som av
samladprövning har inte gjorts i syfte underlättaavvägningenmellan olika be-att

återkommer frågorhov. Jag till i kapiteldessa
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Anledningenanslagsstrukturen. ärfråga berörberöraredanvill dockJag somennu
förverk-möjligheternaförbetydelsehar attmeningfråga enligt min stordennaatt
civila be-för denökatkommunernaambitioner ettstatsmakternasliga att ansvarge

redskapen.

förvalt-totalförsvarsverksamhetavvägsför motmedelLänsstyrelsernas annannu
totalförsvarsverksam-gällerlänsstyrelsen.Detta attinom trotsningsverksamhet

vidprioriteringarutgå från nationellautsträckningharsärskilt upp-i attheten stor
grundtillliggerhotbilderDeverksamheten.genomförandeochläggning somnuav
lan-vissa delarstarktmycketframhåller dessutomtotalförsvarsplaneringen avför

Övre avvägningdenResultatetNorrland.storstadsområdenaoch somdet, avex.
nedskärningarkraftigahåll blivit mycketvissaharlänsstyrelsernasker inomnu

vidskettnedskärningaromfattandevissa fall harItotalförsvarsverksamheten.av
från totalför-prioriteradehögstlandet ärdelarligger i delänsstyrelser somavsom
möjligheternameningminkanenligt äventyranedskärningarDessasvarssynpunkt.

denskall klaraför deerfordrasstödochunderlag attdetkommunerna somatt ge
också erinravillförsvar. Jagciviltlagentilldelatsharderoll omgenomsomnya

framhållit be-länsstyrelsemasstarkt harnyligenförsvarsutskottriksdagensattom
bered-i försvars- ochbeslutövergripandestatsmakternasmellanlänktydelse som

förkommunernaberedskapsplaneringskapsfrågor denoch svararsom
l994l95zFöU2.

regio-föranslaginrättarstatsmakternaföreslårjag nyttettbakgrunddennaMot att
undermedelförasdebörTill anslaget tastotalförsvarsverksamhet. uppnal som nu
förmedeloch de avsättsFö/C3civilbefälhavamaföranslagetsärskilda somdet

anslagetC/Al. Ilänsstyrelseanslagetordinariedettotalförsvarsverksamhetinom
kärn-län förbeträffandevissafredsräddningstjänstochingåmedel förbör även --

uppskattastotalförsvarsverksamhetlänsstyrelsernasförKostnadernakraftssäkerhet.
18-månadersperiodenförkronormiljoner240tillårs budgetpropositioni 1995

behö-kronorsåledes160miljonerårsbasisskulle31.12.1996.Räknat1.7.1995- ocksåmiljoner kronor36dettakommerTillanslaget.till detförasöver czanya -va
Fö/C3.frånårsbasis anslageträknat -

planeringsrarn.ekonomiskaförsvaretsciviladetomfattasböranslagetDet avnya
till de delartotalförsvarsresursemaregionalade avmöjligtdetDetta att styragör

dåsamordning kantotalförsvarssynpunkt.Enfrånprioriteradehögstlandet ärsom
bered-gäller kommunernasvadprioritering görsriskrelaterademed denske som

från läns-stödkraftfulltförmöjlighetergodaDärmedskapas ettskapsverksarnhet.
totalförsvarsverksamhet.kommunernastillstyrelsemassida
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3.3.3 Statliga ajfärsverk

Det finns idag fyra statligaaffärsverk: Luftfartsverket, Sjöfartsverket,Statensjärn-
Affarsverketoch svenskakraftnät. Med undantag Statensjärnvägarvägar ett - -

förvaltar myndigheterdessa landsomfattandeinfrastrukturella Vad gällersystem.
järnvägamaharBanverket inte affärsverk dennauppgift. Infrastrukturellaärsom- -

ocksåförvaltas Vägverket inte heller affärsverk.ärsystern av som

framgickSom nulägesbeskrivningentillämpas idag olika ñnansieringsprinciperav
för affärsverkens beredskapsförberedelser.Några får särskilda anslag för dessa

fårkostnader,andra bidrag eller tvingas egenfmansierasina beredskapskostna-att
Samtidigt finnsder. variationer mellan affärsverken vad gäller beredskaps-stora

kosmademasstorlek. De Luftfartsverketkostnadernahar miljonerstörsta 70 kro-
år och Statensjärnvägar 30 35 miljoner år.kronor De övriga harnor per per-
lägreberedskapskostnader.avsevärt

tillämpningEn de fmansieringsprinciper jag har lagt fast tidigare i dettaka-av som
pitel medför affársverkensberedskapskostnaderbör avgifts- eller egenfinansie-att

I princip bör detta förgälla Banverketsoch Vägverketsäven beredskapskost-ras.
nader.Dessaförvaltningsmyndigheterbedriver verksamhet har ka-en som samma
raktär de infrastrukturförvaltandeaffärsverkens.Dessutom talar konkurrens-som

förskäl debör behandlas övriga transportmyndigheter.sättatt samma som

Egenñnansiering i första ifrågabör hand komma för Sjöfartsverket.Detta organs
beredskapskostnader obetydligaoch därför finansierasbör kunna driftme-är med
del. Svenskakraftnätsberedskapskostnader också smårelativt och egenfinansie-är

idag. föreslåsI avsnitt avgiftsfrnansiering elbranschensnästa beredskaps-ras av
kostnader.Avgiftssystemet dåbör omfatta Svenskakraftnätsäven beredskapskost-
nader.

Jag transportsektomsberedskapskostnadergenerelltbör avgiftsfrnansieras.attanser
Undantagbör endast för Sjöfartsverket framgick föregåendeav skälgöras som av
stycke. Beredskapsavgifternabör lämpligt kopplas till utnyttjandet desätt av
infrastrukturella verksamheten uppbyggd kring. principI börärsystem ävensom
Banverketsoch Vägverketsberedskapskostnader i enlighet med vad fram-som-
fördes avgiftsfmansieras. föreslåJag dock inte beredd hur de olikaär attovan nu-
avgiftssystemenbör utformas. måsteHänsyn bl. till de varierandeorganisa-tasa.
tionsfonnema inom transportsektorn.Avgifterna bör dock offentligrättsligtvara
regleradeoch samlas i beredskapsfonder den beskrivs i avsnitt 4.3.typav som
Fortsattutredningsarbetekrävs innandenslutliga utformningen avgiftssystemenav
kan fastställas.
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3.3.4 Statligaaktiebolag

Från beredskapssynpunkt följande aktiebolagstatliga särskilt intresse:Postenär av
AB inklusive dotterbolag, SverigesRadio AB, Teracom SvenskRundradio AB,
Telia inklusive Vattenfall fårAB dotterbolag AB. PostenochTelia ersättningsamt
för sina beredskapskostnadervia anslag disponeras PTS. Rättentillett som av er-
sättning reglerad i och telelagama.Sveriges Radios beredskapskostnaderpost-
finansieras radiofondenlicensmedel. fårmedmedel Vattenfall AB vissa bidragur
via disponeras NUTEK.anslagett som av

Ovan bolags beredskapskostnaderbör enligt meningnämnda min avgifts- eller
omfattar någraegenfinansieras.Postensberedsskapskostnader endast tiotal miljoner

år.kronor bygga särskilt avgiftssystemför avgiftsñnansieraAtt dessaett attper upp
enligt min mening onödigt. Statsmakternakostnader bör besluta Postenskallär att

finansiera sina driftmedel.beredskapskostnadermed

Sveriges Radio AB:s beredskapskostnader och indirekt Teracoms bered-även-
skapskostnader finansieras avgifter licensmedel.redanidagmed Enligt min me--
ning bör dock fortsättningen fast licensavgiften föri del beredskaps-avsättasen av
ändamål frånoch samlasi särskild beredskapsfond.Medel fonden bör användasen
för finansieraSverigesRadios och Teracoms beredskapskostnader.Ytterligareatt

tillkommaberedskapskostnaderkan andraradio- och TV-företag Sverigesänom
åläggs frågaRadio beredskapsuppgifter. utredsf.n. utredningenDenna radioav om

television krigsfara.och vid krig och

Beredskapsandelen licensavgiften för radio och TV bör fastställasi försvars-av
årligabesluten.De fondenbör omfattas det civila försvarets ekono-uttagenur av

miska planeringsram.Beredskapsfondenkan förvaltas SverigesRadio eller Sty-av
för Någon ändamålrelsen psykologiskt försvar SPF. omfördelning till andra än

rundradioområdet tillåtas.beredskapsverksamhetinom bör inte

Teleoperatörernasberedskapskostnaderbör enligt min mening avgiftsfinansieras.
ocksåBranschendomineras Teliakoncemen förfogar det fasta telenä-överav som

Övriga teleoperatörer i eller mindre tillgånggrad beroende haär tillstörretet. attav
det fasta förtelenätet kunna bedriva sin verksamhet.Av praktiska skäl ochatt av
hänsyn till avtal finnsde med demindre teloperatörema jag bered-attsom anser
skapsavgiften bör knytastill användningen det fastatelenätet.Denna lösningv. av
inte helt konkurrensneutral bör övergångsvis.kunna användas Förfarandetär men

förutsättersannolikt telelagenändrasoch bestämmelser beredskapsavgif-att att om
skrivs in i går år. Påavtal med Telia AB. Detta avtal i sikt kan andrater statens ut

lösningarbli aktuella.Det dock för tidigt uttalasig hur dessalösningarär att nu om
kan komma utformas.att
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beredskapsavgiftenDe medel in bör samlas i särskild bered-tassom genom en
skapsfond. förvaltas PTS och användasför bekosta branschensFondenbör attav

Beredskapsavgiftens för kommandeberedskapskostnader. storlek bör den fem--
årsperioden årligafastställasi höstensförsvarsbeslut.De beredskaps-uttagenur-

planeringsram.fonden omfattas det civila försvaretsekonomiska Omfördel-bör av
ändamål beredskapsförberedelserbör intening till andra telebranschens till-än vara

låten.

särskildeutredarenför elberedskapenharJag har tidigare dennämnt prövaatt att
frågan avgiftsñnansiering elbranschensberedskapskostnader.En avgifts-om en av
finansiering kostnaderligger i linje meddetallmänna jag tidi-dessa synsätt somav

Från utgångspunktermina jag därför bered-har givit uttryck för. attanser engare
beredskapskostnader.skapsavgift införas för finansieraelbranschens Avgif-bör att

nivå ocksåsådan finansierarde kostnader centralabör densättasten att somen
för elberedskapen.statliga harorgan

Också tillföras beredskapsfond bör förvaltas deni dettafall bör medlen aven som
för beredskapsavgiftenfunktionsansvarigamyndigheten.Samma utformning som

teleområdet vadgäller kopplingentill försvarsbeslutenoch detinom bör eftersträvas
utförsekonomiskaplaneringsram.Med hänsyn till det arbetecivila försvarets som

avstår från föreslåjag dock tek-särskildeutredarenför elberedskapenden att enav
beredskapsavgiften.nisk konstruktion för

landstingskommunalverksamhet3.3.5 Kommunaloch

dåår 1995 civilt försvar träddeñnansieringssysteminfördes lagenEtt nytt om
dåkommunförbundetingick avtal bl. reglerarikraft. Statenoch Svenska ett som a.

för beredskapsuppgifterskall devilken ersättning kommunerna över-somsom
år.femfrån Avtalet har löptidfördes till kommunerna.staten omen

frnansieringsprinciper jag har föreslagit skulle med-strikt tillämpning deEn somav
åläggs för beredskapskostnademalandstingföra kommuneroch störreettatt ansvar
också kommuner och landsting har behand-idag. konstaterarvaddehar Jagän att

kostnadsansvaretför decivilanäringslivetvid fördelningenlats än avgynnsammare
överenskommelse bered-beredskapsåtgärdema.Samtidigt jagkonstaterar att omen

ingåtts Enligt min meningmellan berördaskapskostnademanyligen har parter.
föreslånågraförändringar i deprinciperforsaknasdärför förutsättningar att somnu

beredskapskostnader.och landstingensgäller för finansieringen kommunernasav

kommunaltekniskFrågan reservanordningarför ochinvesteringsbidrag tillom
försörjning behandlasi kapitelsjukhusteknisk
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3.6 Näringsverksamhet

ålagtsJag konstaterar näringslivet har ersättningmedverka i totalför-att att utan
ocksåålagtssvarsplaneringen.Oljebranschenhar för beredskapslagringenatt svara

krigsändamål utgår.oljeprodukter för statlig ersättning Dessutom harutan attav
näringslivet hittills frivilligt för del kostnadernaför elberedskapen.svarat aven

åtagandenGenom dessa näringslivetredan kostnadsansvarför be-störretar ettnu
vissa finner därför ingenredskapsverksamheten andrasektorer.Jag anledningän att

föreslå några förändringar i de grundläggandeprinciper gäller för finansie-som
ringen beredskapskostnader.Vissa branschernäringslivets berörs dock deav av
förslag till avgiftsñnansiering jag tidigare har framlagt beträffandestatlig af-som
färsverksamhet. telebranschensdel kan beredskapsavgifternaskoppling tillFör ut-

innebäravissanyttjandet det fasta telenätet begränsadekostnadsökningar.Förav
elbranschensdel blir effekten avgiftssystem den har skisseratsett typ attav av som
kostnadenfördelasjämnare branschensaktörer.

Förslag3.4

I dettakapitel framfört följande förslag:harjag

ocksåAnsvarsprincipen bör vägledande vid fördelningen kostnads-vara av
beredskapsåtgärder.för försvarets intedet civila Beredskapbör be-ansvaret

fråntraktas tjänst det ankommer upphandla andrastatenattsomsom en
samhällsaktörer.

inom finansiella området måsteVid tillämpningen ansvarsprincipen detav
hänsyn till faktorer branschensoch den verksamhetsansvarigeseko-tas som

och rättviseaspekter, helhetsbedöm-nomiska bärkraft, konkurrens- Enetc.
måste särskilt fall.ning därför i varjegöras

Beredskapsåtgärder finansierasmed statlig skatt, avgifter eller direktkan av
den egenfinansiering. l konsekvensmed denverksamhetsansvarige grund-

till statsfinansiellaläget börhar redovisats och hänsyn detsom av av-syn --
Statliggifts- och egenfinansieringanvändasi utsträckning skattstörre än nu.

då olika skäl omöjligt eller olämpligt ellerbör användas det är att egen- av-av
beredskapsåtgärden dågiftsfinansiera eller har behov kunnastaten ett attav

detaljstyra beredskapsmedlenskallhur användas.
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förvaltningsmyndighetemamedförFör destatliga de föreslagnafinansiering-
sprincipema denanslagsstruktur tillämpas vad gäller beredskapskost-att som

friståendenademabör Antalet beredskapsanslagbör minskasöver. ochses
småanslag in i myndighetensräknas ordinarie förvaltningsanslag mot-
svarande. De medel används för bestrida civilbefalhavamas ochattsom
länsstyrelsemasberedskapskostnaderbör inordnas i anslagför regio-ett nytt

totalförsvarsverksamhet. anslag sinnal Detta bör i helhet inom denavvägas
ekonomiskaplaneringsramen.

affarsverken för statligaFör destatliga och de aktiebolag bedriver bered-som
skapsverksarnhetmedför finansieringsprincipema avgifts- eller egenñnan-att
siering bör användas huvudsaklig fmansieringsmetod.Endast sär-som om
skilda skäl föreligger bör skatteñnansieringanvändas.Avgiftsfmansiering
föreslås för telek0mmunikations-,rundradio- och elbranschema.Egenñnan-

föreslåssiering beträffandeSjöfartsverketochPostenAB.

finansierasTransportsektomsberedskapskostnaderbör med hjälp avgifterav
utnyttjandet respektiveinfrastrukturellaknyts till vägar, järn-systemsom av

och flygplatser. Utformningen avgiftssystemenbör utredas i sär-vägar av
skild ordning.

Beträffandekommuner och landstingkonstateras dessai jämförelse medatt
förmånligsektorerhargivits behandlingvid finansieringen bered-andra en av

skapsåtgärdema. nåttstill de överenskommelser har före-Med hänsyn som
slås några finansieringsprinciper fördock inte förändringari de gällernu som
dennasektor.

Näringslivet kostnadsansvaretför sektornsberedskapsverksam-bär redannu
Några ñnansieringsprinciper gällerhet. förändringar i de grundläggande som

föreslåsför inte.dennasektor

Den ekonomiska planeringsramen4

Hesursprioritering civila försvaretinom det4.1

bidrarcivila försvaretomfattar antalverksamheter olika tillDet sättett stort som
förmåga påfrestningar.andranationella Sambandensamhällets klara krig ochatt ett

Mångaförsvaret verksamhetermellanolika verksamheterinom detcivila starka.är
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påexemplet dettatydligastefungera.Det ärför kunnavarandraberoende attär av
verksamhets-uppvisar. starkaverksamheter Deflertaletelberoendedethöga som

till de olika verksam-meningsfullt ställningdet intemedför ärsambanden att taatt
måstebedömningsamladför sig. En görasförsvaretdet civilainomheterna var
civila för-för heladettotalresultatåstadkomma balanseratinriktningmed ettatt

svaret.

skä-det främstacivila försvaretinom det ärolika verksamhetermellanSambanden
avvägningenplaneringsramvidekonomisksiganvändabörlet till att av enman

verksamhetsområde. lämpligt utformad plane-Enändamål dettainommellan olika
verksamhetsområdet ioch det möjligtgöröverblick att ettskaparringsram över

effektivtfungerarvarandra.Omsatsningarolikasammanhangväga mot processen
civila för-inom heladetungefär densammasatsadkronamarginalnyttanblir aven

bästasamlade sätt.utnyttjas deDärmedsvaret. resurserna

En-resursläge.ökar iplaneringsram ansträngtförfogaBetydelsen över ettatt enav
bibehålla ochplaneringsrarnenanledningdärförfinns det att ut-min meningligt att

civilahittills inom detliksom skeDettaböravvägningsinstrument.veckla den som
årenunder deProgramplaneringenharprogramplanering. ut-senasteförsvarets

underlag förbättrestatsmakternai syftemetodmässigtvecklats ettatt resurs-ge
mening fort-minbör enligtDetta arbetecivila försvaret.inom detavvägningama

sätta.

måste ekonomiska pla-denavvägningsinstrumenteffektivtfungeraFör ettatt som
tydliggörsprioriteringarsådant relevantauppbyggd sättneringsramen attettvara

nivåer och idetta olikamåste möjligtvarandra.Det göraställsoch attemot vara
endastavvägningamatilllämpligt begränsainte attdimensioner, Detolika är att

ocksåmåste kunna görasAvvägningarfunktioner.mellan olikaavvägningaravse
funktio-behov inommellan olikahuvuduppgiftercivila försvaretsmellandet samt
områden:prioriteradefram s.k.lyftavaldeåretsprogramplan treI attmannema.

områdenberörinfrastrukturen.Dessapersonalförsörjningenochledningssystemet,
också funk-kan inomavvägningar görasförutsätterfunktioner ochantal attett stort

tionema.

förekonomiskaplaneringsramenföljer den attframförtshittills harAv det attsom
kravFöljandemåste uppfylla vissa krav.avvägningsinstrumenteffektivtettvara

ställas:bör

står tilltotalamöjligt deså delomfattabörRamen somstor resurseravsomen
förfogande.försvaretsciviladet

beredskaps-föravseddaomfattaendast äri principbörRamen2. somresurser
ändamål.
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Ramenbör uppbyggd sådant statsmakternaett sätt lätt kanvara att överblicka
de relevantaavvägningsaltemativen.mest

Med dessautgångspunkter jag det finns vissa brister iatt den ekonomiskaanser
planeringsramensuppbyggnadoch sammansättning.I det följande kommer jag
därför föreslå del förändringaratt inom dessaområden. Innan jagen dettagör vill
jag dock vissagenerellafrågorta anslagsstruktureninom detupp civila försva-om
ret.

4.2 En rationell anslagsstruktur

Som tidigare har framgått finns det fyrtiotal anslag inom det civilaett försvaret.
Storleken dessaanslagvarierar från någonmiljon kronor till halvänmer en
miljard kronor. Rubriceringen anslagen dessutom sådanär ofta det svårtav äratt
för utomstående vilka ändamålavgöra anslagenatten avseddaför.är Ibland ärsom
det dessutomsvårt till vilken funktionavgöraatt anslaghänför sig. Dessaettsom
förhållandenförsvårarenligt min meningavvägningeninom detcivila försvaret.

Det intemöjligtär den korta tid står till mittatt förfogande ingåendeprövasom
uppbyggnadenoch konstruktionen alla deanslag ingår i det civila försvaret.av som
Jag nöjer mig därför med påpekandenvissagöra enligtatt min mening börsom
beaktasi det fortsattaarbetet.Jag också regeringenbör initiativetatt tillanser ta en
genomgripandeöversyn anslagsstruktureninom det civila försvaret. De föränd-av
ringar budgetprocessen sker medför enligt min meningav tidpunktensom nu att
för sådangöra översyn lämplig.att ären

Friståendeberedskapsanslagbör enligt min mening främst användasför ändamål
har relativt ekonomisk omfattning. Det finnsstor f.n.som halvdussin anslagett
omfattar belopp understigerfem miljoner kronor år.som någotI fall för-som per

svinnersådanaanslag de förslag till egenfrnansiering beredskapskostna-genom av
der jag har redovisat.Resterandeanslag dennastorleksordningsom borde kunnaav
inordnas någoti beredskapsanslageller iannat anslag denett berördasom avser
myndighetens ordinarie fredsverksamhet.Detta relativt åtgärdär enkelen som
skulle det lättaregöra överblickadentotalaanslagsbilden.att

Som det iblandnämnts svårtär till vilken funktionavgöraatt visst anslagettsom
hänför sig. Enligt min meningbör anslagenutformas sådant desättett att enty-
digt kan hänföras till viss funktion. Det bör också anslagsbeteckningenen av
framgå till vilken funktion anslagethänför sig. Man ocksåkansom överväga att
inrätta funktionsvisa sarnlingsanslag sedanunderindelasi för olika än-som poster
darnål.
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anslagochvid uppbyggnadenangelägetmening detminEnligt är an-att avman
utgifterlöpande ochtill än-ändamål upphovtydligt skiljerslagsposter gersom

civilainom detBeredskapsinvesteringarberedskapsinvesteringar.damål avsersom
felprioriteringartillupphovfalli vissakandirektavskrivs f.n. Dettaförsvaret ge

undvikas.därförändamålochbörolikamellan

avsevärdabelopp.uppgår tillförsvaretcivilainom detBeredskapsinvesteringama
beredskaps-ledningsplatser,skyddsrum,iinvesteringarnagäller dettaFramförallt

ivissa funktionerinom görsinvesteringardesambandssystemlager och samt som
väsentligtdetuppfattningmin är tarEnligt attkrigsskyddsanordningar. mans.k.

fast-och dessutomberedskapsinvesteringbegreppetdefinitionenhetligfram en
beredskapsinvesterinolikaföravskrivningstiderlämpliga typer gar.ställer av

Ävenberedskapsinvesteringar.ÖCB lånefinansieringfråganf.n. omutreder avom
från tillgårdåuppstå ett annatöver ett systemövergångsproblemkanvissa man

försvaretslåneñnansieradet civilabörfortsättningeniskäl förstarkatalar att man
årligen redovisas ikostnaderdå dessablirResultatetberedskapsinvesteringar. att

bedömdaberedskapsinvesteringenssigfördelarkapitalkostnadform somenav
civiladetinominvesteringarutgifter ochlöpandemellanAvvägningenlivslängd.

börfinansieringsmetod använ-rättvisande.Denblir härigenomförsvaret sommer
finansieringsmetoddenDetinvesteringslån Riksgäldskontoret. äri somdas är

intekanstatsförvaltningen.Jagciviladeninominvesteringaranvändsförnormalt
försva-också civilainom dettillämpaskunnaskullevarför intenågot skäl till dense

ret.

beredskapsfonderfrågorVissa4.3 om

områden fi-skallinom vissaberedskapskostnademaföreslagittidigareharJag att
elförsöij-telekommunikationer,handförstagäller iavgifter. Dettamednansieras

någotutförligare änanledning härfinnasrundradioverksamhet.Det kan attning och
och vilkenfondmedlen bör avvägashurgjorts kommenteratidigare harvad som

planeringsramen.ekonomiskaha till denmedelbördessarelation som

beredskapsåtgärderinomfondmcdel tillomfördelningmening börminEnligt av
för avgiftenbranschen ärinomfåtillåten. Försektorerinte acceptansandra attvara

bered-branschensförinkommermedelväsentligt de egnadet reserverasatt som
mel-omfördelningarmöjligheternagivetvis göraskapsåtgärder. begränsar attDetta

måste enligt minnackdelförsvaret.Dennaändamål civilainom det me-lan olika
medeluppbådaerforderligauppståsvårigheter kande att ge-ning vägasmot som

skattefmansiering.nom
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Jag har tidigare årligadenämnt att beredskapsfondernauttagen borur avvägas
inom ekonomiskaden planeringsramen.Avvägningen bör inte endastomfatta be-

ocksåhurloppen medlen skallutan användasinom berörda funktioner. Underlag
för dennaavvägningbör fram den funktionsansvarigatas myndighetav för-som
valtar beredskapstonden.Efter beredning i programplanearbetetbör regeringen
övergripande ställning till hur fondmedlenta skall användas.Det bör sedan an-
komma den funktionsansvarigamyndigheten slutligt fördela medlenatt olika
ändamålinom funktionen.

Nivån beredskapsavgiftenbör inte ändrasalltför ofta. Det är väsentligt att man
kan skapa långsiktighetviss i den ekonomiskaplaneringeninomen berörda funk-
tioners beredskapsverksamhet.Enligt min mening bör nivån de olika bered-
skapsavgifterna fastställasi försvarsbeslutenuttagsprocenten och ligga fast under- -
denaktuella försvarsbeslutsperioden.Förslag lämplig avgiftsnivå bör fram-om en

ÖCBläggas i denprogramplanför det civila försvaretav föregårnärmast för-som
svarsbeslutet.

4.4 Den ekonomiska planeringsramens sammansättning

I dettaavsnitt redovisarjag mina förslag till sammansättning den ekonomiskaav
planeringsramen.Många dessaförslag direktär följd deav en av resonemangsom
tidigare har redovisatsoch motiveras då inte Utgångspunktennärmare. för försla-

denär sammansättning den ekonomiskaplaneringsramengen gäller underav som
innevarandebudgetår1995/96. En sammanställning deöver anslagsom nu om-
fattas denekonomiskaplaneringsramenfinns i bilagaav

Innan gårjag den ekonomiska planeringsramenssammansättningfinns det
anledning konstatera deförslag jagatt har framlagtatt medför det civila för-som att

fortsättningeni kommersvaret tillföras medel följandeatt lsätt: anslaggenom
for löpandeutgifter, 2 investeringslåni Riksgäldskontoretoch 3genom genom
medel från olika beredskapsfonder.Som tidigare har framgått förändrar detta av-
vägningssituationeninom detcivila försvaret.Det blir därför nödvändigtatt anpassa
programplanearbetettill de förutsättningarna.nya

Följande anslag bör läggas denin i ekonomiskaplaneringsramen:

1 Kostnaderför beredskapslagring livsmedel, Jo/G4av m.m.
2 Del länsstyrelserna, C/Alav m.m.



35

Motivering:

skalllivsmedelsberedskapenbil. 5 uttalatl994l95zlOO.har iRegeringen attprop.
därför läggasin iJo/G4 börplaneringsramen.Anslagetekonomiskainordnasi den

totalför-för regionaljag anslagavsnitt 3.3.2 föreslogIplaneringsramen. att ett nytt
länsstyrelser-del anslagetC/Alskall inrättas.Densvarsverksamhet som avserav

fredsräddnings-anslaginklusiveinordnas i dettatotalförsvarsverksamhetbörnas
tjänst, m.m..

den ekono-ellernågot anslag inominordnasFöljande anslag bör i utomannat
miskaplaneringsramen:

länsstyrelsernaFö/C4stödtillKompetensutvecklingoch3
ÖCB: åtgärderFö/F2industriella4

Förvaltningsk0stnaderA/A1del:Arbetsmarknadsverket5

Motivering:

bör inordnas i detsmåbelopp. Fö/C4AnslagetanslagSamtliga dessa an-nyaavser
samord-kunnaAnslaget Fö/F2 bordetotalförsvarsverksamhet.regionalförslaget

ÖCB delpoståtgärdervidindustriella sommed övriga anslag enavsersomnas
Arbetsmarknadsverketsad-omfattar delarAnslaget A/Alsätt.eller annat av

tidigaremed vadI linjeberedskapsverksarrtheten.förministrativa kostnader som
planerings-den ekonomiskaomfattaskostnader inteframförts dessahar bör av

ramen.

utgå helt:Följande anslagbör

beredskapsåtgärderfritidsbåtsändamål, förDelpostErsättning för6 m.m.
K/Btotalförsvaret 1inom

samhällsåtagandenK/D2särskildaUpphandling7 av
Åtgärder elförsörjningen N/E2inom8

Motivering:

avgifts- ellerförslagframlagdatill tidigareutgårmed hänvisninganslagDessa om
Sjöfartsverketsegenfinansierasoch 3.3.3Enligt avsnitten 3.3.2egenfmansiering.

Vi-och K/D2.anslagenK/Blberörberedskapskostnader.Dettaoch PostenAB:s
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beredskapskostnader. berördare avgiftsñnansierastele- och elbranschemas Detta
anslagenK/D2 ochN/E2.

såväloch räddningstjänst finansierarAnslagen för funktionen Befolkningsskydd
säkerhetspolitiskarenodlad fredsverksamhet beredskapsverksamhetsom somavser

befolkningsskydd ochFramförallt gäller dettaanslaget räddnings-kriser och krig.
medel inte avseddaförtjänst Enligt min mening detolyckligtFö/D1. är att som

beredskapsändamål ekonomiska planeringsramen.Jag kan dockomfattas denav
någon fredsdelför dela anslagetFö/Dl i och delinte anvisa metod att en enupp

avstårberedskapsåtgärder kriser och krig. där-för säkerhetspolitiska Jagsomavser
från föreslånågra anslag.för förändringarvadgäller dettaatt

ekonomiska planeringsramenochsammanfattaskonsekvensernaför denItabell 2
utgåravsnitt.Siffervärdenaförslag framlagtsi dettaför statsbudgeten de harav som

årsvisafrån årsanslagsnivåer till belopp.1995/96 omräknatssom

planeringsramenoch statsbudgeten.Tabell Konsekvenserför denekonomiska
12-månadersbelopp.Budgetåret Miljoner kronor.1995/96.

statsbudgetenplaneringsramen

Förslag4.5

förslag:dettakapitel harjag framlagt följ andeI

Över-civila försvaret böranslagsstruktureninom detEn göras.översyn av
friståendesyfta beredskapsanslag,till bättrebör till minskaantaletatt ensynen
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och anslagsstrukturenoch tillfunktionsindelningenkoppling mellan att an-
underhålls- investeringskostnader.hålla drifts-, ochslagsmässigt isär

låneñnansieras investe-beredskapsinvesteringarbörförKostnaderna genom
Åtgärder för definiera begreppetbör vidtasringslån i Riksgäldskontoret. att

avskrivningstider förfastställa lämpligaförberedskapsinvesteringoch att
beredskapsinvesteringar.olika typer av

tele-bildas inom rundradio-,från beredskapsfonderårliga deDe uttagen som
elförsörjningsotnrådenabör inom den eko-kommunikations- och avvägas

möjligt omfördeladet intebörnomiska planeringsramen.Däremot attvara
Nivånändamål försvaret. be-från inom detcivilatill andramedel fonderna

femårsperiod i för-och fastställasfast underredskapsavgiftemabör ligga en
svarsbesluten.

enlighetsammansättningbör förändras iplaneringsramensekonomiska4. Den
ekonomiskaFörändringarnasi avsnitt 4.4.förslag redovisadesmed de som

framgår tabellstatsbudgetenochför planeringsramenkonsekvenser av

frågorSärskilda5

kommunalteknisk och sjukhus-förReservanordningar5.1
försörjningteknisk

kommunaltekniska ochfinansieringenhurdirektiven skall jagEnligt överväga av
ocksåskallskall utformas. Jagi fortsättningensjukhustekniska reservanordningar

införas.reservanordningarbörinstalleraskyldighetpröva attom en

iinstallerassammanhangutrustningreservanordningar i dettaMed somavses
i syftesjukvårdens försörjningssystemtekniskaocheller hälso- attkommunernas

ÖCBoch i krig.säkerhetspolitiskakriserdessaunderfunktionssäkerhetenhosöka
år primärkom-tillungefär20 miljoner kronorår bidragit med1988har sedan per

10miljonermed omkringreservanordningar.SoSbidraranskaffningavmunernas
sjukvården.ochinom hälso-år reservanordningartillkronor per

ÖCB försedelfrån och SoS haruppgift satsats attEnligt stor av pengarnaen
fl.akutsjukhus,tryckstegringsstationer,vattenverk,verksamheterberörda m. --

liknandeomkopplingsledningar ochreservkraftverk, reservbrunnar, utrust-med
anläggningensfunk-också tillfråga bidrarutrustningi regelning. Det är somom
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tionssäkerheti fred. Av dettaskäl har ñnansieringsansvaretvanligen delatsmellan
ochberördakommunereller landsting.staten

Det särskildafinansieringssystemetför dåreservanordningarinfördes i läge till-ett
gången reservkraft inom den kommunaltekniska försörjningen och vid landets
akutsjukhus otillräcklig.helt Läget betydligt bättre inte helt tillfred-är änvar nu om

ÖCBställande. tillgångenEnligt ochSoShar till särskildamedel för investeringari
för uppnåtts.reservanordningarbetytt mycket de resultat har Medlen har enligtsom

myndigheterna slagsofta Stimulansbidrag totalt har givitanvänts settsom en som
sådana.effekt kan förväntasigvad beloppenstörre änen man av som

framgåttSom reservanordningarofta till för ocksåberörda huvudmänär nyttaovan
frågai fred. anskaffaviss tilläggskapacitetförDet i regelendast tillgo-är att attom

uppstådose de behov kan under säkerhetspolitiskakriser och i krig. Hotbil-som
svåraredens förändring ocksåmedför det blir allt klarlägga hur delatt att stor av

investeringen främst avseddför den eller den andrahotsituationen.Motärsom ena
fortsättningendennabakgrund jag det tveksamt i börär ävenstatenatt omanser

reservanordningarbidra till kommunernasoch landstingensanskaffning denav av
respektivehuvudman förhär Det bör ankomma atttyp som svara an-avses.

sådanskaffningen och ombesörja utrustningen harreservanordningar attattav en
påfrestningen krig. Merkostnaden förkapacitet den klarar under göraävenatt ett att

detta i regelbegränsad.är

ståndpunktavstår från föreslådenna jag dock de aktuellaTrots principiella attatt nu
sådanåtgärd den kombineras medanslagenbör bort. Ett skäl ärtas att en om en-

anskaffa reservanordningarskyldighet för och landsting skullekommuner att -
nåttsrubba förutsättningarnaför ekonomiskauppgörelse nyligen har mel-den som

lan beredskapskostnaderna.Ett skäl det haroch kommunerna ärannat attstaten om
visat svårt skyldigheten anskaffa reservanord-sig tekniskt lagreglerarent att att

dåavgränsningsproblem skallningar. Man ställs inför rad definitions- och manen
sådanutforma lagtext.en

föreslår behåller fmansieringssystemför reservanord-Jag därför nuvarandeatt man
ningar med kommunerna skall omförhandlas 1999. Det kantills avtalstatens

ÖCB SoS samlat redovisadock finnas anledning innan dessuppdra och attatt
uppnåtts.vilka effekter harhur medlenhar ochanvänts som
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privatisering kris- krigsviktigBolagisering och och5.2 av
Iandstingskommunal verksamhetkommunal och

frånredovisa vilka problem beredskapssynpunktEnligt direktiven skall jag som
uppstå vid fortsatta bolagiseringaroch privatiseringar inom det primär- ochkan

ocksåområdet. förslaglandstingskommunala Jag skall lämna till hur dessapro-
blem skall lösas.

och landstingbedriver väsentligdelar den verksamhet kommunerStora ärsomav
från dock endastbegränsadedelar verksamhetenberedskapssynpunkt.Det är av

Bolagsdrift vanligast inom detbedrivs i bolagsfonn. kommunaltekniskaärsom
trafiken.området vad gäller landstingen inom Dessabolagsbildningaroch är- -

Påmånga har bolagsdrift ocksådock i fall gammalt datum. börjatsenare an-av
inom de mjuka sektorernabam- och äldreomsorg skola och under-vändas samt

områden ocksåhar privatiseringarförekommit under devisning. Inom dessa se-
åren.naste

från bolagiseringamafinnsberedskapssynpunkt intressanta vad gällerDe mest -
området.inom det kommunaltekniska De mjuka sektorernaprimärkommunema -

så från och kan därför lämnasdärhän iinte betydelse beredskapssynpunkthar stor
Energiverkenbedrivs i regel i bolagsform och ibland privat-dettasammanhang. är

ovanligt privat drift. detägda. vattenförsörjningen det med DäremotInom ärär
områden frånBåda beredskaps-vanligt bolagsdrift. dessa har betydelsemed stor

synpunkt.

området sjukvårdenhar hälso-och betydelseInom det landstingskommunala störst
Akutsjukvårdenfrån i omfattningberedskapssynpunkt. har dock endast begränsad

behållitDåberörts bolagiseringar. bolagiseringhar skett har landstingeni regelav
akutsjuk-verksamheten.Privatisering heladominerandeägarinflytandeöverett av

ocksåbör hälso-inte förekommit i Sverige. I sammanhangethus har nämnasatt
sjukvårdspersonalens i i pliktlagstift-tjänstgöringsskyldighet krig reglerasoch

verksamheten.ningen.Detta gäller ägeroavsett somvem

kommunalagenomfördenyligen utvärdering denRiksdagensförsvarsutskott en av
beredskapskonsekvensema1993/94:URD3. Studienberedskapen äventog upp av

privatiseringar genomförts inom det primärkommu-bolagiseringaroch harde som
framgår tillfrågadeområdet. de inte upplever bo-nala studien kommunernaAv att

från sånågot beredskapssynpunkt länge delagiseringama problem som nyasom
då tillräckliga möjligheterMan upplever sig habolagen i kommunensägo.stannar

hållerden bedrivs i bolagsfonn. I praktiken kom-verksamhetenstyra trots attatt
beredskapsplaneringenför all kommunalberedskapssamordnareihopmunens

myndighetsform.i ellerdennaverksamhetbedrivs bolags-verksamhetoavsettom
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uppståDäremot kan problem verksamhetenprivatiseras. dåKommunen harom
svårt kräva beredskapskravenskall beaktas detta inte följer lagstiftningatt att om av
eller andratvinganderegler.

Försvarsutskottetsstudieantyder bolagiseringen kris- och krigsviktig kom-att av
vållar några frånmunal verksamhet inte problem beredskapssynpunkt.större sett

Privatisering inte förekommit oftahar särskilt inom de delar verksamhetenav som
frånsärskilt intresse beredskapssynpunkt. förekommerDet dock kommu-är attav

energiverk privatiseras. inte innebäranala Detta behöverdock beredskapsverk-att
samhetenupphör. Energiverkendeltar dem i bered-deägeroavsettvem som- -
skapsförberedelser genomförs inom elbranschen.Dennabranschhar traditio-som
nellt haft positiv inställning till beaktaberedskapskrav.atten

Sammanfattningsvis uppfattat genomfördabolagiseringarharjag inte och priva-att
någratiseringar primär- och landstingskommunalverksamhethar lett till störreav

från avstår från föreslå några åt-problem beredskapssynpunkt.Jag därförsett att
område.inomgärder detta

Förslag5.3

dettakapitel harjag framlagt förslag:I följande

Nuvarandefinansieringssystem bibehållasför reservanordningarbör tills sta-
åravtal medSvenskakommunförbundetskall omförhandlas 1999.tens

Genomförda bolagiseringar privatiseringar primär- landstings-och ochav
några fråntill bered-kommunal verksamhet inte ha lett problemstörresynes
åtgärder område.skapssynpunkt.I nulägetkrävsdärför inga inom detta

Genomförandefrågor6

1 Fortsatt arbete

Många hållna.de förslag jag redovisat i betänkande principiellthar detta ärav som
ståttMed denkorta tid har till budsför uppdragethardet inte varit möjligt att tasom

områdenfram detaljförslag inom alla berörs utredningsuppdraget.de Fort-som av
områden.utredningsarbete vissakrävs därför inomsatt
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transportsektorn.föreslagits inomgäller bl. de avgiftssystem harDetta soma.
inom rundradi0-, telekom-Ocksådetaljernai de avgiftssystem har föreslagitssom

elförsörjningsområdena ytterligare. Beträffandeutredasmunikations- och behöver
försärskildeutredarenelförsörjningsorrtrådet regeringenredanuppdragit denhar

sådant utformat.avgiftssystembörhurelberedskapen övervägaatt ett vara

anslagskon-ocksåbeträffandeanslagsstrukturochutredningsarbetekrävsFortsatt
låne-Också förförsvaret. utformningeninom det civilastruktioner systemettav

civila försvaret behöver utredasberedskapsinvesteringarinom detfinansiering av
den utred-frågor dock komma klargörasVissa dessa kannärmare. att genomav

ÖCB f.n. genomför.ning som

lagstiftning6.2 Behov av

lagstiftning inom detfinns behovdirektiven skall jag detEnligt pröva nyom av
område förslag.berörs minasom av

föreslagits.avgiftssystem harframförallt knutet till deLagstiftningsbehovetär som
avgiftssystemendetaljutforrnningenjag har föreslagitMot bakgrund attatt avav
vilken lagstift-anledning härfinns detdock ingenskall utredasnärmare att

erfordras i sammanhang.ning kan dessasom

Ekonomiska konsekvenser,6.3 m.m.

minaregionalpolitiskakonsekvensernadirektiven skall jag redovisa deEnligt av
områdetåtagandena beaktajämställdhetenoffentliga inomförslag, depröva samt

förslagenbelysas.ekonomiskakonsekvensernamellan könen.Vidare skall de av

någranegativaregionalpoli-svårt förslag jag redovisar harJaghar deatt attse som
påverkar prövningjämställdhetenmellan könen.Entiska konsekvensereller deatt
området ekonomiska kon-åtagandena gjordes i kapitel Deoffentliga inomdeav

framgårdetta kapitelförslag redovisadesi kapitel 4. Avminasekvenserna attav
något 300 miljonerutgiftsminskning statsbudgetenleder till överförslagen en

årkronor per .
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wKommittédirektiv

Översyn principer för finansiering Dir.avav

beredskapsåtgärder vissa andra 1995:152samt

försvaretciviladetinomfrågor

1995regeringssammanträde den 30 novembervidBeslut

uppdragetSammanfattning av

somskallskall föreslåutredare principersärskild vilkaEn
civilafinansiering beredskapsátgärder detinomförgälla av

iingåskallskall utredaren föreslåVidare vadförsvaret. som
planeringsramen förekonomiska det civila försvaret.den

Bakgrund

jinaizsierizzgsprinciperAllmänna

beredskapsátgärderfinansieringprinciper förgällandeNu av
1987 årsförsvaret tillkom icivila huvudsakinom det genom

följande.Principerna innebär itotalförsvarsbeslut. stort
säkerhetspolitiskatör beredskapen förKostnadsansvaret
icke-statligamellandelas och deoch krigkriser organstaten

verksamhetenhardelvis för aktuellaeller denhelt ansvarsom
i fred.

skallfredberedskapsátgärder istörningarDe som avser
myndigheter,och bekostasgenomföras degenerellt av

förlandsting, företagkommuner,affarsverk, svararetc. som
förStatensverksamheten. kostnadsansvarfredstidaden
tilli fredinför störningar därför begränsatärberedskapen

reellasaknarvilka verksamhetsansvarigedensituationer mot
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möjligheter skydda sig och säkerhetspolitisktatt där det är ett
samhällsintresse verksamhetenatt kan fullföljas.

Således den skall verksamhetupprätthållasvarar som en
under säkerhetspolitiska kriser deoch själv förkrig
administrativa kostnaderna, bl.a. kostnader för planerings-,
utbildnings- och övningsverksamhet. kostnaderDessa är
vanligen låga.

förKostnader beredskapsinvesteringar ofta ochhögaär
skildadrabbar sektorer olika hårt. dettaHuvudregeln

område är för kostnaderna. Om investeringenatt staten svarar
väsentligmedför för vederbörande fredstidai dennytta organ

verksamheten, kan dock uppdelning kostnadernaen varaav
motiverad.

Fördelningen driftskostnader fall.tillfallfrånavgörsav
Även här fråganär fredsnyttan kostnads-förbetydelseom av
fördelningen.

Uppgifterna för det civila iförsvaret föreslås prop.
1995/96: Totalförsvar12 i förnyelse attvara

civilbefolkningen,värna livsnödvändigtrygga en-
försörjning, säkerställa de viktigaste ochsamhällsfunktionerna
bidra till Försvarsmaktens förmåga vidvid ochväpnat angrepp
krig i vår omvärld,

kunna genomföra internationella fredsfrämjande och-
humanitära insatser och

stärka samhällets samlade förmåga svåramötaatt-
nationella påfrestningar i fred.

I propositionen 86s. beträffande finansieringensägs av
beredskapsåtgärder inom det civila följande.försvaret bl.a.

"Mer kostnadskrävande beredskapsåtgärder har i hittills-
varande planering grundats på behoven vid väpnatett angrepp.
Enligt regeringens uppfattning val ochbör emellertid vid ut-
formning även vid dimensionering beredskapsåtgärdermen av
hänsyn också till nationellade krav vidställs svåratasnu som
påfrestningar i fred vid internationella insatser."samt



planeringsramenekonomiskaDen

finansierings-fastställdatotalförsvarsbeslut1987i årsDe
idetFörutgångspunktviktig sammaprinciperna envar

planeringsram.ekonomiskmedinfördaFörsvarsbeslut systemet
harvissaalltjämt,principer tillämpas även avstegDessa om

vissaförförvaltningskostnadergällerDetgjorts t.ex.senare.
myndigheter.

avvägningsinstrument.ochPlaneringsramen utgör ett styr-
tillanvisningarårligaregeringen idetta ärInnebörden attav

totaladenförsvaretciviladetinommyndigheterna anger
anslagsfram-för myndigheternasgällerekonomiska ram som

budgetår.förställningar nästa
lämnarprogramplaneringenFör den s.k.inom ramen
mellanÖverstyrelsen överläggningarefterberedskapcivilför

planeringsramentill fördelningförslagmyndigheterna ett av
bered-fråneffektsyftar till bästanslagenmellan att gesom

Överstyrelsens förgrundenutgörförslagskapssynpunkt.
budgetpropositionerna.förslag iregeringens

inkl.investeringarförutgifteringårplaneringsramenI
krig.ochkrisersäkerhetspolitiskaFördriftskostnader

för livs-driftskostnaderinkl.investeringarinteingårHär
harRegeringenoljeberedskapen.förochmedelsberedskapen
bil.1001994/95:budgetproposition prop.1995emellertid i års
börlivsmedelsberedskapenförkostnaderna255 attsagts.

iinläggas ramen.
myndigheterförförvaltningskostnadervidareingårI ramen

dvs.huvudtiteln,fjärdeunderFörsvaretcivilainom det
räddningsverk,Överstyrelsen Statensberedskap,för civil

civilbefálhavarna.FörsvarpsykologisktförStyrelsen samt
följande.framfört921995/96: 12 s.iRegeringen har prop.

beredskapsåtgärdernakompletterandedegäller"När det
försvaretcivilaför detplaneringsramenekonomiskadenutgör

planeringsprocessenförInomeffektivt instrument. ramenett
desådant sättpå attberedskapsåtgärderna gerkan ettstyras

detinombehoventilleffekt hänsynmöjliga medbästa tagen
civila försvaret.



Enligt regeringens uppfattning är det prövaangeläget att nu
vilka förkostnader det civila försvaret ibör ingå ramen.som
I utsträckningså möjligt samtligastor bör den täckasom
kostnader civilaför den beredskapen. i åretsRegeringen har
budgetproposition uttalat kostnaderna livsmedels-föratt
beredskapen läggasbör i forDe kostnadernastatligaramen.
oljelagringen kommer under den 1990-taletåterstående delen av

minska försuccessivt helt medatt sambandupphöra iatt att
näringslivet övertar för därförlagringen. finnsDetansvaret
ingen anledning lägga för dettaatt några kostnadernu
ändamål i ramen."

Skyldighet för olika medverka försvaretsdet civilaiorgan att
verksamhet och planering. Finansiering åtgärdernaav

Statliga myndigheter
främstAnsvaret framgår ochmyndighetsinstruktionernaav

beredskapsförordningen 1993:242. följer deFinansieringenav
allmänna principer förundantagMedsom angetts ovan.
myndigheter hör till Försvarsdepartementet ingårsom
förvaltningskostnader för civilt försvar ekonomiskainte i den
planeringsramen. Detta innebär myndighetschefernaatt
bestämmer vilka skall försvar.för civiltavsättasresurser som

affärsverkStatliga
I huvudsak överensstämmer ordningen gällermed vad som

for myndigheter.statliga I enstaka fall tilldelatshar affärsverk
medel från ekonomiskaden planeringsramen. Försvarsbeslutet
år 1987 atiärsverken,innebar självamed vissaatt undantag,
skulle finansieringenför investeringar. Bolagiseringensvara av

fiera afiärsverk har inneburit denna inriktningav att numera
saknar praktisk betydelse.

Kommuner, landsting och kyrkliga kommuner
Lagen 1994: 1720 civilt försvar innebär kommuner,om att

landsting kyrkligaoch kommuner skall vidta beredskaps-de
förberedelser behövs för deras verksamheterrespektivesom

beredskap.under höjd Lagen innebär vidare kommunernaatt
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beredskapsupp-Övertagit viktigajuli 1995 harden lfrom.
kompenserasvilat Kommunernatidigare pågifter staten.som

respektivemedvarieraruppgifter med beloppdessaför ett som
i krig.riskutsatthetkommuns

till kommunernainvesteringsbidragbetalarHärutöver staten
ireservanordningarsambandsmedel ochledningsplatser,för

Landstingeninvesteringen.krigsnyttanmotsvarandeprincip av
ledutgörutbildningför sådankostnaderna ettförersätts som
förbidragvissaerhållerochberedskapsförberedelsernai

säkerhet.sjukvårdensbl.a. inom områdetinvesteringar
ochtill kommunernaersättningmedel utgörDe statenssom

planeringsramen.ekonomiskai deningårlandstingen

bolagKommunala
fallvissaiochbolagiseringaråren hardeUnder senaste

bl.a.inomverksamhetergenomförtsprivatiseringaräven av
beredskapssyn-frånväsentlig betydelseharkommuner som

punkt.
bolagiseringen/privatiseringendistinktionviktig ärEn om

verksamhet.kommunalobligatorisk eller frivilligenavser
kommunenskvarstårobligatorisk verksamhetgällerdetNär en

måsteberedskaps-åtgärdervilket innebäri krig,även attansvar
bedrivs.verksamhetenvilken formividtas oavsett

upphörelförsörjning,frivillig verksamhet,För t.ex.en
detmedanprivatiserasverksamhetenkommunens ansvar om

bolagisering.enbartvidkvarstår

BoIag/Näringsidkare
näringsidkare,förskyldighet1982:1004Enligt lagen om
totalförsvars-ideltam.ñ.arbetsmarknadsorganisationer att
industriellainnehavareellerägareplaneringen är av

med-skyldigabl.a.näringsidkareandra attochanläggningar
total-inomuppgifternadeplaneringenvidverka egnaav

medverkan utgårför dennasärskild ersättningNågonförsvaret.
civiladetinommyndighetervanligtdetärDäremotinte. att

dessanäringsidkare motavtal medingår attförsvaret om
beredskaps-särskildutförakompensation skallekonomisk en
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tjänst, upprätthålla produktionskapacitet.t.ex. att
På bränsle- och drivmedelsområdet beslutade riksdagen

1994 pr0p.1993/94:141,våren bet.1993/94:NU19, rskr.
1993/941311 oljehandeln skallatt för beredskaps-svara
lagringen inför säkerhetspolitiska kriser och i krig.

Statligt ägda bolag har i lagstiftningen inget utöveransvar
vad gäller för bolag i allmänhet. Lagstiftningen depåsom
enskilda områdena kan emellertid innebära skyldig-särskilda
heter. Således gäller på teleområdet drivat.ex. krav För attsom
televerksamhet aktörerna beaktaratt totalförsvarets behov av
telekommunikationer under höjd beredskap. åtgärderFör de

vidtas utgår särskild ersättning.som
En sak är i sinannan att egenskap ägarestaten av

naturligtvis har möjlighet så bedöms viamotiverat.att, om
bl.a. bolagsstämman påverka statligt bolags iverksamhetett
viss riktning.

Finansiering investeringar i förreservanordningarav
kommunalteknisk och gukhustekniskfärsädiziizg

Överstyrelsen tör civil beredskap har sedan bedrivit1988år
försöksverksamhet med finansiering reservanordningaren av

avsedda öka funktionssäkerheten iatt de kommunaltekniska
i krig. Den årliga kostnadensystemen för verksamheten har

uppgått till 20 miljoner kronor.ca
Socialstyrelsen har sedan mitten 1980-talet administreratav
motsvarande för förbättraett försörjningssäkerhetensystern att

hos hälso- och sjukvården i krig. På detta område har den
årliga kostnaden uppgått till 10 miljoner kronor.ca

Bolagisering och privatisering ojfent/ig verksamhetav

Regeringen framhåller i 1994/95: 100 bi1.5 113s.prop. att
det under de åren har genomförts bolagisering isenaste och
vissa fall även privatisering sådana verksamheter inomav
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frånbetydelseväsentligharkommunernaochstaten som
väsentligt attdetregeringenberedskapssynpunkt. Enligt är
privatiseringarochbolagiseringarvidtagnakonsekvenserna av

motverkaföråtgärder vidtasanalyseras ochfortlöpande attatt
iuttalande görsSammakonsekvenser. prop.negativa

förnyelse.Totalförsvar i1995/96212

Uppdraget

principerolikadeskallsärskilde utredaren prövaDen om
detinomberedskapsåtgärderfinansieringförgäller avnusom

Prövningenändamålsenliga.lämpliga ochförsvaret ärcivila
iuttalatregeringenvadbakgrund prop.skall göras mot av

ochvalvidi förnyelseTotalförsvar1995/96:l2 attom
beredskapsåtgärderdimensioneringvidutformning även avmen

svåravidställstill de kravskallocksåhänsyn tas som
insatser.internationellaoch vidi fredpåfrestningarnationella

förändringardeskall ocksåprövningen somförgrundEn vara
förvaltningenstatligainom denunder årgenomförts senare

statsmakts-såvälförbättra styrningen på somsyftemed att
myndighetsnivå.

deniingåskallvadskall övervägaUtredaren även som
försvaret.civilaför detplaneringsramenekonomiska

avvägnings-funktiondärvidskallVägledande somramensvara
börmöjligtutsträckningI såstyrinstrument.och somstor

Iberedskapen.civilaför denkostnadersamtligatäckaramen
uppgiftertill dehänsynskall somsammanhangdetta tas nya

civila försvaret.detförföreslås
medarbetetpågående atttill detskall hänsynUtredaren ta
prop.regeringochriksdaginombudgetprocessenreformera

l994/95z447-455.rskr.l994/95zFi 20,1994/95150. bet.
kommunal-finansieringenhurskall övervägaUtredaren av

fortsättningenireservanordningarsjukhustekniskaochtekniska
skyldighet attskallUtredaren prövautformas.bör enom

införas.reservanordningar börinstallera
kommunal-deni frågaberedskapskravenhurFrågan om

hartillgodosesskallförsöriningensiukhustekniskaochtekniska
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central betydelse i samband med bolagiseringar och
privatiseringar primär- och landstingskommunal verksamhet.av
Utredaren skall redovisa vilka problem från beredskapssyn-
punkt vadutöver gäller den tekniska försörjningensom- som-
kan de primär-uppstå på och landstingskommunala områdena
vid fortsatta bolagiseringar/privatiseringar. Förslag skall lämnas
till hur de eventuella väsentliga problem skallframkommersom
kunna lösas.

Om lagstiftning bedöms lämpligt skallmetodvara en
utredaren lagförslag.lämna

Redovisning uppdragetav m.m.

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv samtligatill
kommitteer och särskilda utredare redovisningangående av
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50. prövaattom

1994:23offentliga åtaganden dir. beaktaoch attom
jämställdheten mellan könen dir. 1994:124. Förslag som
lämnas den särskilda utredaren skall belysas ävenav ettur
samhällsekonomiskt och statsfinansiellt Förslagperspektiv. som
leder till ökade utgifter eller minskade inkomster för staten
skall åtfoljas Förslag till omprioriteringar eller andraav
ñnansieringsvägar.

ÖverstyrelsenUtredaren skall samråda med för civil
beredskap och andra berörda myndigheter och bl.a. närorgan.
det gäller erfarenheterde kan vinnas från den pågåendesom
programplaneringen.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag aprilden lsenast
1996.

Försvarsdepartementet
Tryckta
REGERINGSKANSLIFIFS
OFFSETClENlR.-L
StockholmIQOA
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FönvnrvmaktonA. m.m.

943480363717510153459260AFörsvarsmaktenA1.
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555141362993724959371931SUMMAA.
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1110Foniñkcüonnvcrkot9 1.
111OrnaleriolvsñnFörnamn92.

144490957112957AMliurhögnkølan93.
402190397099604990Amdioannok94. Föuvnreu

546G58671405617749SUMMA9.
CivilFunktionenC.

:anordningoch
OCB: ACivilledningochC1. 3399979330119960samordning
0GB: RItglrdoriTokniuknC2. 0079227571710107lodninqnyuomølmm.

355507393553940A3. CivilbevllhavnvnuC
OCR: AKompetent-C4.

tillutvecklingochnöd 00034500llnuryvoluma
ÖCE: Ftill5. EnlnningC 796191121243förkommunerna
borodnknpøförbcrodalual

219993130351231529SUMMAC.
D. Funktionen

belolkninqnokyddoch
vldduinquianut

ABalotkrinqskyddochD1. 603716429952994795rbddninqsljlnut
731453450991509691FD2. Skyddsrummm.

0FörobyqqamitItgdrdarD3.
iordokrodochandramot 000252500037500Mtuvolyckov

FEnhlninqförvorknmhoD4. 111rlddninqnljñnulvid mm.

335195112941919051703D.SUMMA
PsykologisktFuduiononE.

försvar 156
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Prop. 1994/95: 100
Bilaga 5

Anoleqdilt 1995/1990 Förslag1995/96 pilAm 1995 Ulldelal1894/95navu luni1990m, m
F. FunktionenFdruörjainq

medindumivurov
OCH:F1. Försäljningmed A
induurivuol 102027 67B51 90809
OCH:F2. industrialihølrder R 3549 2297 23096
OCR:FJ. Kmhdkumeder F 925251 167950 167950

F4. Tlckmde 15mm.:till Fevföljd audio:evberodekapoqerenuev
man. 1 1 1

SUMMAF. 357502 237799 271956
OwløG. veøhanhet

G1. Slalom A
lbnvmhluorieke en201muner 45247 45300

G2. Kustbevakningen A 512707 339935 319049
GJ. Försvaret:

lonkvinqlenetnlt 1 1 1
G4. Føreveulorsluing: A

HlneynneoerxietillA-,B-
ochC-etridunedol, 106175m.m. 110117 109234

G5. Fanvenmoøkølen A 13396 8898 I 970
G6. Hymekniøke A

lönökeenndten JO244 20030 22296
G7. Hyqteknioke 0

lñnökunetdten:
evdfuñneneieted
verknmhet 1 1 1

GI. Toummvaøeupüktverk A 314J71 198"209G34 207
G9. Myndigheten16e

avvecklingvinnwverksamheterInom
toulfönveut 1 1 1

G10.Vienmindrenämnder F 743 492 494
OverldeøendenlmndenG11. A16 tonllånvevel °I 441 5602 9161

G12.Totdldnvnveu F
olsehnlmnd 1107 734 738

6.13.DelegationenMV F
plenllqgvinqeveherfonkringsbyvlm
verksamhet 309 204 2E59

G14.Utredøingdumpa Fevolyckor J781 913 890
G15.Stödsu frivilliga ofaruvnnomønieeüoner

inomlowiöuvuet 148157 771m.m. 98 99771
G16.Umüdringdvilpliklign F °av 204574 135214 019130

157
SUMMAG. 1469805 974794 954978

FJÅRDESUMMA
HUVUDTTTELN 64071737 361584 3975540 492
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Föralaqaanalag.F-Runanalag,anslag,A-0- ObatocknalReaorvaüonaanalag,R-1 14103.Vapenfriaryrelaon153095,D5.Vlrnpliklaverkal8 3.tidigareanslagNot1Mouvaral peraonalnlmndFöravarala4005,G8.tjlnatopliktarsârvurmdTotalföruvaruu13.analagGtidiga2MotavararNo
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7.2 Anslagsförteclcriing den civilaöver planeringsramen Prop 1994/95;100
totalförsvarets civila delsamt Bilaga 5

Förslagbudgetåret1995/96 HOOO-talkr l

Dep. Anslagsrubrik Anslag ÖvrigaKapital Totalt
Littera inom kostnader kostnaderram

2.Ju B Polisverksamheten
rörandebrott riketsmot
säkerhet 8001 800 1m.m.

D 1. Domstolsverket 450 450
E1. Kriminalvårdsstyrelsen 525 525

UDE1. Kommerskollegiumdel 227 227
ÖverstyrelsenF6C 1. för civil
beredskap:Civil ledning
och samordning 119 960 119 960
ÖverstyrelsenC 2. for civil
beredskap:Tekniska
åtgärderi
ledningssystemet 107 710 107 710m.m.

C 3. Civilbefålhavarna 53 940 53 940
C4. Kompetensutveckling

och stöd till
länsstyrelserna 5004 4 500

C 5. Ersättningtill
kommunernaför
beredskapsförberedelser 243 121 243 121

D Befolkningsskyddoch
räddningstjänst 984 795 984 795

D Skyddsrum 681 509 681 509m.m.
D 3. Förebyggandeåtgärder

jordskredochandramot
naturolyckor 500 3737 500

D4. Ersättningför
verksamhetvid
räddningstjänstm.m.

E Styrelsenför
psykologisktförsvar 21 814 81421

Sza
Transp. 2 217 349 40 503 8522 257
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1994/95:l00Prop.
5Bilaga

Övriga TotaltKapitalAnslagAnslagsrubrikDep.
kostnader kostnaderinomLittera ram

Överstyrelsen civilförF
Försörjningberedskap:

102 027102 027industrivarormed
Överstyrelsen civilförF 2.

Industriellaberedskap:
3 5493 549åtgärder

Överstyrelsen civilförF 3.
bereskap:

251 925251 925Kapitalkostnader
F Tåckande förluster4. av

statligatill följd av
beredskapsgarantier

11m.m.
Hålso-ochS C 3. Funktionen

245 465465245sjukvård i krigm.m.
13 36513 365dellF 3. Socialstyrelsen

SmittskyddsinstitutetF5.
77077707dell

A6.K Vägverket:
43 82682643Försvarsuppgifter

Banverket:A 14.
4866348663Försvarsuppgifter

B Ersättningför1.
fritidsbåtsåndamålm.m.
Delpostför
beredskapsåtgårder

9421942inomtotalförsvaret 1
C 1 Luftfartsverket:. Beredskapför civil

300106106 300luftfart
D 2. Upphandlingav

särskilda
samhällsåtaganden

734385385 734del ll
ÅtgärderÖCB:E 4. inomden
delencivila av 45634563totalförsvaret

Sza
6984863639925 61134 2513 173Transp.
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Prop. 1994/95: 100
Bilaga 5

ÖvrigaDep. Anslagsrubrik Anslag Kapital Totalt
Uttern inom kostnader kostnaderram

A Riksskatteverketdel 325 325
2.A Skattemyndiqhetema

del 1 425 4251
D 1. Tullverket: del

90 90
0 3. Finansinspektionendel 275 2751 1
3.I Kostnaderför vissa

nämnder 135 135m.m.
GJo 4. Kostnaderfor

beredskapslagringav
livsmedel 189 589 189 589m.m.

A A 1 Arbetsmarknadsverket
del
Förvaltningskostnader 2 242 68 911 15371

D 1. Statens invandrarverk 3501 350 1
-N A 1. Nårings-och teknik-

utveckiingsverket: For-
valtningskostnaderdel

9 0009 OOO
E Handlingsberedskap 46641 46641

ÅtgärderE 2. inom
elförsörjningen 66 372 66 372

E3. Statensoljelager:
Förvaltningskostnader 900110 900 110

E Statens4. oljelager:
Kapitalkostnader 235 235490 490

C A 1 Llnsstyreisema m.m.
del 240 000 240 000

M C4. Förvaitningskostnader
för Lantmäteriet del 6 000000 6

Sza
TOTAL 3 283 690 268214 487 415 639 4614
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1996utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk
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lokalsamhälle.U.individochförsäkringar.Fö.
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kvinnoroch.Hälften mänmiljöpåverkan.N. vorenog omwarbetsmarknad.90-talets A.Turin.BakgrundochövrigaMaastrichttill24.Från
Fi.svenskari EU-tjänst.PensionssamordningförförslagochdebattinförEU-länders . civilaförsvaret.Fö.Finansieringendetregeringskonferensen1996.UD. av.multimediamassmediatill25.Från -svensktelevision.Ku.digitaliseraatt



Statens offentliga utredningar 1996

Systematisk förteckning
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Sverige,EU framtiden.och EU96-kommitténs universitets-ochhögskolereform.21
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1996utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

Kulturdepartementet
multimediatillmassmediaFrån -25television.svenskdigitaliseraatt
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