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1996:96SOU

statsrådet och chefenTill

Försvarsdepartementetför

chefenregeringenbemyndigadejanuari 1995den 12beslutGenom
tillkallaG Peterson,ThageFörsvarsdepartementet, attför en
utvärderinguppföljning ochgenomföraförsärskild utredare att en

inom Försvars-strukturförändringarpågåendeochgenomförandeav
verksamhetsområde.departementets

departementschefentillkalladebemyndigandedettaMed stöd av
bilaga lJeding. ILarsgeneraldirektörenutredaresärskild an-som

demedverkandeochuppdrag samtutredningensi korthetges
behandlas.områdenövriga som

genomfördesförändringardetankeMed stora som
dettakännetecknarkomplexitetoch på denfastighetsområdet som

grundligtrelativtangelägetdetjagområde har attansett vara
uppnåtts.effekteroch deinneburitvad reformemabeslysa som

bristfällig utgörsredovisningenekonomiska ärännudenEftersom
ansvarigamedintervjuerutvärderingsunderlagetdelstor avaven

ochFörsvarsmaktenframföralltnivåer inomolikapersoner
påsynpunkterhardirektivenmedenlighetFortifikationsverket. I

myndighetema.berördafrån deinhämtatsförslagframlagda
deltagitsakkunnigaharbetänkandepå dettaarbetetI som

Ann-Sofie LöthochHeijerBirgitta samtdepartementsrädcn som
organisationsdirektörDanielsson,riksrevisionschefen Ingeexperter



Till2 statsrådet och chefen för Försvarsdepartementet SOU 1996:96

Marja Lemne, departementssekreteraren Ulrika Lindström och
kronodirektören Katrin Westling Palm. Det konkreta hararbetet
utförts bestående sekretariatet Ulrika Lind-samtav en grupp av

Finansdepartementet, och konsult,ström, l Andersöversteen gr.
Holmberg, tidigare bl.a. chef för Försvarets förvaltningshögskola.

ÖrumVidare har organisationskonsult Leif och fastighetsekonomen
Erik Persson anlitats för vissa frågor.

Stockholm den juni14 1996

Lars Jeding

Granholm/Arne
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Inledning1

Reformen1

FORTV. DennaFortifikationsverketjuli inrättadesDen 1 1994
fastighets-den statligareform inomförändring del storvar en enav

försvarsfastighetema deladesförvaltningen. tidigareDe upp
försvarsspeciñkaberoende på hur de var:

betraktadesframförallt kontorslokaler,fastigheterna,En del av-
fördes in i det"placeringsfastigheter" ochanvändbaragenerelltsom

Vasakronan.fastighetsaktiebolagetkonkurrensutsatta statliga

användningmilitärfästningar saknarEn del menvar somannan-
Fastig-Statensfördes ikulturarvet.del Dessaär avsom en

hetsverk.

bostadsfastighetemaavstyckningsbaraEn tredje del de somvar-
Fastighets AB.fördes in i det konkurrensutsatta Kasemen

Återstoden Fortifikations-ändamålsfastigheter,s.k. somvar-
för. Iförvaltar- ochfrån juli fickverket den 19941 ägareansvaret

befästningar,anläggningaringår mark,ändamålsfastighetema

flygbaser mm. och lokaler.
rollför-ochrenodlaHuvudsyftet reformenmed att ansvars-var

Tidigarefastighetsförvaltningen.inom statligadelningen den
försvars-Fortñkationsförvaltningenföreträdde ägarestaten avsom

myndigheterflerafördelatfastigheter, förvaltaransvaret varmen
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inom försvaret. Nu blev Fortifikationsverket entydigt statens
ägareföreträdare och förvaltare försvarsfastigheter.av

Vidare fördes Fortifikationsförvaltningens förresurser pro-
jektering och byggadministration till bolag, Confortiaöver ett eget
AB dotterbolag till Vasakronan.

1.2 Utvärderingens utgångspunkter

Reformeringen försvarsfastigheter utreddes LEMO-ut-av av
redningen i betänkandet "Försvarsfastigheter", SOU 1992:85. I
betänkandet tillämpades de ntål för förvaltnings- och lokalförsörj-
ningsrefonnen i 1991/92:44. När det gällersom angavs prop.
lokalförsörjningen, dvs brukaraspekten, fonnuleras principerna i

1990/911150 Bilaga Izl.prop
1995 tillsattes särskild utredare för "att genomföraen en

uppföljning och utvärdering genomförda och pågående struktur-av
förändringar inom Försvarsdepartementets verksamItets-område",
UTFÖR. En samlad uppföljning skulle avseddagöras av om
resultat har uppnåtts och vilka effekter på verksamhet och organisa-
tion strukturförändringama fått. Utvärderingen skullem.m. som
också dokumentera organisation och val arbetssätt för struktur-av
förändringarna. Förslag till eventuella korrigeringar inriktningenav
skall överlämnas till Försvarsdepartementet "efter det berördaatt
myndigheter och fått tillfälle lämna synpunkter". Ut-attorgan
redningens uppdrag, uppläggning och medverkande ipresenteras
korthet i bilaga

Detta betänkande behandlar försvarsfastigheter inskränkermen
sig till den delen försvarsfastigheter deñnieradesav som ovan som
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ägareföreträdare.blevFORTVvilka"ändamålsfastigheter" för
områdenandradeutgår, liksom ut-Utvärderingen som

inriktadesLEMO-refonnenmål motgenerellafrån devärderas, som
UTFÖR:s styrande"Denbetänkandeförstaidefinieratsoch som

nämligen1995:129,SOUkrigsorganisationen"
styrande,krigsorganisationengöraatt-
försvaret,försärlösningarundvikaatt-

besparingar,-
ochuppdragstänkandeökat-

styrning.resultatorienterad-
tvåmotiverar dessutomkaraktärspeciellaFastighetsfrågomas

utgångspunkter,särskilda
ochrenodlamålsittmedförvaltningsrcfonnen attstatligaden-

fönnögenhetsförvaltningen,ochfastighets-statligaeffektivisera den
delförsvarsfastigheter utgördelbetänkandeLEMO:s enomvarav

och
fårfrittlokalbrukareninnebärlokalförsörjningsreformen attsom-

LEMO-resultat.ochuppnå målförfördela sina attresurser
krigsorganisationen",styrandeövrigt "denperspektiv ireformens är

brukaraspekt.vilket är en
förparterna"sig "överlyfta attförsökerUtvärderingen även

brukarsyn-ochbåde förvaltar-frånfastighetsfrågomabedöma
kostnadsperspektiv.utifrånframföralltpunkterna, ett

itidigförutvärderingenunderstrykas ärhärskall redanDet att
avläsas,kaninterefonneneffekteralla ännumeningenden att av
Kapitalt-genomförts.intedelarallarefonnensdärförbl.a. ännuatt

Försvarsmakten,inomcentraltredovisasjänstkostnaden, som nu
bak-Dettajanuari 1997. ärfr.o.m. lförstpå förbandenförs ut
1996-FörsvarsmaktsplaneniFörsvarsmaktensåvältillgrunden att
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03-04 Fortifikationsverket i sin fördjupade anslagsfram-som
ställning, 1996-03-01 vill utvärdering först något år.att görsen om

UTFÖRAtt ändå genomför denna utvärdering beror pådels attnu
UTFÖR:sfastighetsområdet inte undantagits från direktiv, dels på

det två år sedan refonnen,äratt nästan praktiskt sininu taget
helhet, genomfördes och Försvarsmakten dessutom sedan 1990,att
har hållit på med intern refonnering sin fastighetshantering.en av
Det borde med andra ord redan idag finnas intressanta förändringar

utvärdera.att

1.3 Uppläggning

Utvärderingsmetoden har problem med överblickstyrts attav en
reformens innebörd och svårigheten få fram relevantaav attav

ekonomiska mått.

Betänkandet inleds kapitel 2 med beskriva hur refonnenatt
fram och de valväxte efterhand gjordes. Tanken bakom dennasom

utförliga redogörelse förståelsenrätt för de valda lösningarnaär att
kräver hur de tillkom. Dessutom redovisasatt dagslägetvetman
och hur myndigheterna bedömer detta. Det officiella materialet,
årsredovisningar, fördjupade anslagsframställningar, Försvars-
maktsplanen, mycket knapphändiga det gäller bedömningarär när

refomien. Bland har redovisningen fastighetsför-annatav av
valtningen under tiden före reformen ha brister. Myndig-stora
heternas officiella bedömningar refomiens utfall har framföralltav
formen förhoppningar, exempelvis statsmaktemas beslutattav
"medger betydande rationaliseringar effektivitetsvinsteroch kanatt

hos såväl brukaren hosgöras Fortifikationsverketsom som
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förvaltare" FORTV:s FAF 1996-03-01.

fåFör konkret för uppnåunderlag utvärderingen ochatt meren
konkret systemförståelse har därför 70-tal intervjuatsett personer
inom Försvarsmakten FORTVoch kapitel valda intervjuper-3. De

huvudsakligen på nivåerchefer olika med god överblick.ärsonerna
Därefter jämförelser övrig fastighetsförvaltning, inommedgörs

och bl.a. försök till kostnadsjämförelse kapitel 4.utom staten, ett
De olika utvärderingsperspektiven, dvs LEMO-refonnens

generella perspektive och fastighetsrefonnens specifikamer
perspektiv, används utgångspunkter för utvärderingdensom som

kapitel 5.görs

Slutligen alternativa korrigeringar ochpresenteras ett av
alternativen förordas kapitel 6.

Sammanfattning utvärderingen och1.4 av

förslagen

Resultat utvärderingen fastighetsrefonnen syftade tillär attav som
effektivisera fastighetsförvaltningen och undvika särlösningar,att att

i huvudsak återstårhar nått sitt syfte. vissa särlösningarMen
fortfarande, driftresursema liksom delt.ex. att en resursernaav

för det underhållet, kvar i Försvarsmakten.ligger Hyransäven yttre
utformning också speciell. migDessa särlösningar bedömsär av

så viktiga redan bör till innandem,rättaatt systemetvara man nu
hunnit fast ytterligare. går jag officiellaDärmed denväxa emot
uppfattningen såväl hos FortifikationsverketFörsvarsmakten som
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några förändringar inte bör böratt göras utan attsom anser nu man
avvakta ytterligare utvärdering några år.en om

Mitt förslag därför drift- och underhållsresursema försär att
till fastighetsförvaltaren. Syftetöver med denna förändring är att
handhavandet försvarsfastigheter jämförbartgöra medav mer annan

fastighetsförvaltning och underlätta den samordning fastig-att av
hetsförvaltningen fastighetsrefonnens syfte. Vidare uppnåssom var

klarare gränsdragning mellan förvaltarens och brukarensen
uppgifter. För underlätta samordning med Försvarsmaktensatt
krigsorganisation bör för de drift- och underhållsåtgärderansvaret

framförallt motiveras krigsorganisatoriska behov åvilasom av
Försvarsmakten, medan fredsm ässig drift- och underhållsverksamhet
på befästningar liksom tidigare faller under FORTV:s Dettaansvar.
innebär dock inte de faktiska för krigsmässigadetatt resurserna
drift- och underhållsarbetet för befästningama liggabör kvar i
Försvarsmakten.

föreslårJag vidare genomgång de höga kost-att görsen av
naderna for drift och underhåll befästningar kostnadsjäm-av som
förelser tyder på.

Hur den förvaltarorganisationen skall bör bedömasutnya se av
den utvärdering tillsätts regeringen för utvärdera helaattsom av
fastighetsrefomien regeringens dir. 1996:21. Jag avstår dänned
från ställning till försvarsfastigheter förasbör tillatt ta om en
myndighet under Finansdepartementet eller inte.

Jag avstår från ställning till eventuell särbehand-även att ta om
helhet,ling vissa anläggningar i sin dvs befästningarvissaav som

har så samband med krigsorganisationen det intenära äratt
meningsfullt betrakta dem objekt i fastighetsför-att som som
valtningens mening. Om Försvarsmakten kan påvisa tillräckligt
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nödvändiggörastarka starka band med krigsorganisationen för att
särlösning för mindre befästningama vissadel vapen-en en av av

underoch truppbefästningama kan det finnas skäl lägga dematt
i detalj skallFörsvarsmaktens förvaltare. Hur gränsenansvar som
måste i sådras mellan befästningar försvarsfastigheteroch andra

tillräckligfall utredas särskilt. särbehandlingT.v. jag den somanser
krigsorgani-beskrivits uppfyllavad gäller för deattansvaretovan

underhåll befästningama.satoriska behoven drift- ochav

Fortifikation-1.5 Försvarsmaktens och

sverkets synpunkter

förslag till inriktningenDe eventuella korrigeringar av som
UTFÖR,enligt direktiven tillutredaren kan komma lämna skall,att
berördaöverlämnas till "efter detFörsvarsdepartementet att

synpunkter". Enmyndigheter och fått tillfälle lämnaattorgan
tillversion ovanstående förslag har därför skickats Försvars-av

makten för vilka bifogasoch Fortifikationsverket synpunkter,

bilaga 2 3.och

Båda myndigheterna det för tidigt göraännu är attatt enanser
värderingarna altemati-utvärdering refomien. det gällerNär avav
myndigheterna något olikaändring, uppvisargörven, om man en

nyanser.
åsiktFortifikationsverket utredningsmannens"delar att en

bådeekonomiskt effektiv fastighetsförvaltning kräver kontroll över
underhålls- fastighetsförvaltaren behöveroch driftmedel, ettatt
helhetsgrepp samladsamordningsvinstema medsamt att en
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förvaltning alla försvarsfastigheter bör tillvaratas", dvs detav
väsentliga det altemativjag förordar. Försvarsmakten uttalar inteav
något sådant instämmande.

Möjligheten skilja på krigsorganisationens krav och denatt
fredsm ässiga förvaltningen befästningar betecknar båda myndig-av
heterna "ytterst tveksamt". Såvitt jag kunnat bedöma dettaärsom
dock den enda framkomliga samtidigt tillgodoset.v. vägen att
behovet samordnad fastighetsförvaltning på den delenav en av
befästningsförvaltningen påminner fastighetsförvalt-som on1 annan
ning och ändå kunna hänsyn till krigsorganisationens behovta att
kunna anlägga sina speciella påkrav den delen specifik förärsom

krigsändamål.befästningamas skallDet understrykas detta inteatt
innebär något generellt uttalande från min sida hur de drift- ochom
underhållsresurser, skall fullgöra dessa uppgifter för be-som
fästningamas krigsfunktion, bör fördelas mellan förvaltaren och
brukaren. Hur denna fördelning det gäller befästningama skallnär

bör utredas i särskild ordninggöras, med hänsyn till de olika
objektens karaktär och behov. Jag återkomma medattavser senare
ytterligare förslag i fastighetsfrågan.
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Reformen2

fastighets-statligadenRiktlinjer för2.1

förvaltningen

för denriktlinjerförslag tillregeringensgodkände riksdagen1991
rskr. 386FiU30,l990/.9l:l50,lokalförsörjningen propstatliga
befogen-ochmyndigheternasinnebari korthet att ansvargavssom

lokalförsörjning.sinbeslutaheter att egenom
107rskrFiU8,l99lz92z44,beslutade prop.Riksdagen om

Medhelhet.fastighetsförvaltningenstatligariktlinjer för den som
ochtekniskekonomisksåvälmenadesfastighetsförvaltning som

myndig-förgällariktlinjer skulleförvaltning. Dessajuridisk även
ochpreciserasområdeförsvarsdepartementetsheter under men

utvecklingenövrigamed denöverensstämdeså de avattanpassas
försvaret.rollfördelningen inomochansvars-

1991/92:44propositionframgår iriktlinjer,De allmänna omsom
ombildningochfastighetsförvaltningenstatligariktlinjer för den av

försvaretförgrundtillsåledesliggerbyggnadsstyrelsen ävenm m,
och lyder:

brukandetskiljas frånbörstatligaDen av
mark.lokaler och



16 Reformen SOU 1996:97

En rättvisande bila bör mark och lokalkostnadernamer ges av
statsbudgeten, bådei vad fasti resultat- ochavser

balansräkningar och de nyttjande myndigheternas eller uppdrags-
utgifter.givarens-statens

Fastighetsförvaltningen bör bedrivas med långtså möjligtett - -
marknadsmässigt avkastningskrav. För förvaltning ändamåls-av
fastigheter bör ställas sådana krav avkastningminimum påettsom

inkluderar täckning kapitalkostnader, a.v.s. huvudsakligensom av
anskaffningskostnad, på det skapas församt att utrymme upp-
byggnad kapital motsvarandeeget såreinvesteringarav attm.m.
förmögenhetens värde bevaras under fastighetens ekonomiska livs-
längd. Därmed högreuppnås effektivitet såväl l70s myndigheterna

brukare, hos fastighetsförvaltare.som statensom som

Fastighetsförvaltningen bör bedrivas resultatenheter,i separata
långtså möjligt formas efter olika fastigheterssom särart.

Statens ägarroll bör renodlas. Graden kapitalbindning ochav
avkastningen kapitaletpå bör fortlöpande bli föremål för prövning.
Marknadsmässiga redovisningsprinciper bör därför tillämpas.

Styrelsens och den verkställande ledningens för fastig-ansvar
hetsförvaltningen bör klaras bättrepå vadut ett sätt än ärsom
möjligt myndighetsformen.i Förvaltningen bör därför företrädesvis
bedrivas aktiebolagsform.i Regeringen skall företräda staten som

denna bolag.ägare i typ av

De fastigheter historiska och/eller andra skäl kanintesom av
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läggasförvaltarenuvarandebörtill bolagöverföras oavsett --
myndighetsfortn.förvaltningsamordnadunder i

inom helatillämpasskullefastighetsförvaltningenförRiktlinjerna
för in-kortredogjordespropositionenoch istatsförvaltningen
skulleintemyndigheternainnebarriktlinjerna; denebörden attav

fastighetsaktiebolagfastigheter,ägarerepresentera staten avsom
regeringen.samordnasfunktion skullemotsvarande. Dennaeller av

skulledelsfastighetsförvaltningenvidareRiktlinjerna innebar att
antal departementsinomdelslokalbrukandet,skiljas från ett

avkastning,enhetliga kravochsamordnasområden skulle ges
riktlinjernavadbeskrivningutförligNågonredovisning avm.m.

propositionen.innebär inte avges
reformenstillockså kommentarerinnehöllPropositionen

punkt gickPå närdepartementet.vissatillämpning inom man,en
"fastighets-Medriktlinjema.ifrån allmännadedet gällde försvaret,

i delokalbrukandet,skiljas frånskulleförvaltning" menassom
juridiskekonomisk,såvälpunkt lriktlinjernasgenerella som

däremotmyndigheterFörsvarsdepartementetsförvaltning.teknisk I
för"bibehållethamyndigheternalokalbrukandedeskulle ansvar

tolkasskulle kunnafastighetsförvaltningen. Dettekniskaden som
för-juridiskaochekonomiskastadium endast dendettapåatt

ansvarsområde, vilketfastighetsförvaltarensingåavsågs ivaltningen

Försvarsdepartementet.särlösning förvar en
militärbyggnadsminnenvissaKontorsfastigheter, utan an-

kunnapropositionenimark sadesvissvändning, monument samt
Byggnadsstyrel-dåvarandeunderfastigheterliknandehanteras som

för denFörvaltningsfonnemaombildning.undersom varsen
områdeFörsvarsdepartementetsinomfastigheternaövriga delen av
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skulle utredningenövervägas Fö 1991:04 lednings- ochav om
myndighetsorganisationen för försvaret LEMO. Enligt direktiven
skulle särlösningar och dubbleringar kompetens undvikas.av
Delutredningen utmynnade i delbetänkande Förvaltningett av
försvarsfastigheter SOU 1992:85.

2.2 LEMO:s delbetänkande SOU 1992:85

2.2.1 Allmänt

LEMO:s UTFÖR:smålbild den i del-presenterasvar, som
betänkande "En styrande krigsorganisation", SOU 1995:129, en

målen inom alla det tiotalsyntes delar Försvarsdepartementetav av
behandlades. När granskar målen för varje område försom man

sig, framgår tyngdpunkterna kan ligga olika. Varje områdeatt har
sin specifika fokusering och avvägningsproblematik. Medan
LEMO-refonnen i sin helhet har övervägande försvarsmaktsper-ett
spektiv, symboliserat målet "en styrande krigsorganisation",av
möjligen i konkurrens med besparingskravet, utgår LEMO:s
fastighetsbetänkande i första hand dels från riktlinjerna för statens
fastighetsförvaltning, dels från besparingskraven.

LEMO:s besparingsmâl, dvs "redovisa konsekvensernaatt av
besparingar tredjedelsammantagna nuvarandeom ca en av

resursanvändning för ledningen i fred" får starkt genomslag iett
fastighetsrefonnen.

LEMO-betänkandet stöder införandet internt hyressystemettav
inom Försvarsmakten med motiveringen det "är viktigtatt ett styr-
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inteproduktionsansvarigabör "deoch informationssystem". Bl.a.

utnyttja".väljer intedebehöva betala hyra för lokaler attm.m. som
LEMO-för förvaltningOm fomiemavärdet de sägerav nya

emellertidekonomiska fördelarna"Debetänkandet: stora avses
effektivarelokalutnyttjande,effektivareuppnås på sikt ett engenom

Utredningeni konkurrens".upphandlingfastighetsfövaltning och

påverka möjligheternainte får "ogynnsamtframhåller reformenatt
ochanläggningarbyggnader,dispositionensmidigtatt avanpassa

Fortifikationsver-kris och krig" ochbehov i fred,mark till ändrade

huvudavtal "somdärför slutaoch Försvarsmakten börket ett
också i 1994.skeddeintressen". Dettatillgodoser båda parters mars
bildas 1994-07-01Fortifikationsverket skulleLEMO föreslog att
samtidigt. Pro-skulle införasoch kapitalkostnadssystemetatt

byggadministrationenl tilltidigareöverförasskullejektering och
militära1994-06-30. Denskulle avvecklasConfortia. FortF

införandetanledningjusteras medutgiftsramen skulle avav
kapitalkostnader.

Förvaltningen2.2.2

försvarsfastig-förvaltningenorganisationsfonn förVid valet avav
skulleägarföreträdarefastLEMO i delbetänkandetheter slog att

åstadkom-förFörsvarsmakten FMorganisation utanför attvara en
brukareså åtskillnad mellan rollernaklar attägare respsomma en

FMnås. LEMO menadekundefastighetsförvaltningeffektiv atten
långtprimäruppgift och såsig sinskulle koncentrera som

olikaföri ochsigmöjligt avstå från taatt ansvarengagera
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stödfunktioner, fastighetsförvaltning.t ex
LEMO förespråkade förvaltningen skulle bedrivas i myndig-att

hetsfonn därför att:
äganderätten till marken för åtskilliga kasemetablissement och-

övningsområden oklar,är
befästningar knappast kunde aktiebolag,ägas ettav-
affärsmöjlighetema för kasemetablissement inte så stora attvar-

de motiverade bolagsfomi,
det skulle främja FM intressen i mark- och byggsammanhang- om

och brukare utgjordeägare delar staten,av
möjligheterna hantera försäljningsintäkter respektiveatt stora-

förluster vid avyttring bättre förvaltningen sker iär myndighets-om
fonn.

Vid valet lägga försvarsfastighetema i detatt skulle blisom
Statens Fastighetsverk SFV eller bilda myndighet, valdeen ny
LEMO det Skälen till detta bl.a. att:senare. var
försvarsfastighetsbeståndet tillräckligt för motiverastort attvar- en

förvaltningsorganisation,egen
försvarsfastighetema ofta särpräglade och verksamhets-är stora-

och systemmässiga samband finns mellan olika fastigheter,typer av
fastigheterna har speciell kundgrupp, varför särskild kompe-en-
kan utvecklas,tens

styrningen försvarsfastigheter med ekonomiska mål under-av-
lättas.

LEMO föreslog således myndighet skulle bildas,att en ny
Fortifikationsverket FORTV, för förvalta försvarsfastigheter.att
FORTV skulle höra till Försvarsdepartementets område och ansvara
för den tekniska, ekonomiska och juridiska förvaltningen. Samtidigt
menade LEMO FM bör efter avtal kunna verkställa den tekniskaatt
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Periodisktunderhåll.löpandedrift ochförvaltningen, främst
in-visstEttbeslutaochFORTV planeradockunderhåll bör om.
tillkananläggningarunderhållperiodisktflytande vad gäller ges

hur dettaforredogöramedknapphändigLEMO någotFM. attär
fastighetsförvalta-delEni praktiken.tänkt fungera storär att av en
förvaltningtekniskbestånonnaltuppgifter brukar sett menavres

FM.delbetydandearbetsuppgifterna tillkvarstannadehär
organisationochverksamhetFORTVmenade vidareLEMO att

avseendetjänsterköptagradpå högskulle bygga pro-aven
bedömdeLEMOentreprenader.ochbyggadministrationjektering,
personalårsarbetskrafter. Den100-125omfattaFORTV bordeatt ca
LEMOföreslogbyggadministrationochför projekteringhadeFortF
skullebärkraftigbliskulleverksamhetenbolagiseras. Förskulle att

inledningsvis.beställningsåtagandeFORTVochFM göra ett
lokalförsöij-för sinskulleLEMO menade FMatt egensvara

Docklokal".hålla medlokalhållning "attningsplanering och
underhåll efterlöpandedrift ochgenomföraframgår FM kanatt

uppträdakunnaskall vidareFORTV. FMmedavtal ensom
vidaremenadeLEMOförhandlingspart.ochkravställarekompetent
skulleforskningenfortifikatoriskainrikta denskulleFMatt som

reparationsberedskapen,ochFOA. Byggnads-tillflyttas från FortF
uppgifttillharberedskapsorganisation attBRB, är somsom en
totalförsva-förröjningsarbetenochreparations-utföra nybyggnads-,

i fred.inordnas i FMskulle ävenret,

styrningpåekonomiskt2.2.3 Ett synsätt

skullekapitalkostnadersig bakomställthade redanRiksdagen att
rskr.FöU8,l990l9lzl02, bet.forsvarsfastigheter prop.införas för
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285 och 1991/921102, bet. FöUl2, rskr. 337 innan LEMOprop.
utredningsuppdraget. LEMO menade med kapitalkostnaderattgavs

möjliggörs främjar effektiv fastighetsförvaltningett system som en
och effektivt lokalutnyttjande. En ordning för finansieringett ny
skulle också kunna tillämpas. Enligt LEMO skulle FORTV kunna
finansiera sina investeringar i mark och lokaler med avskrivningar,
lån och försäljningsintäkter, medan investeringar befästningar och
flygbaser fortsättningsvis skulle direktavskrivasäven och anslags-
finansieras. Detta stred dock kapitalförsöjnings-förordningenmot
1992:406 eftersom endast finansieringsfonnen lån tillåten förär
investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål.

Hyran FM skulle belastas med skulle innefatta ersättningsom
för kapitalkostnader ränta och avskrivningar periodisktsamt
underhåll. Avskrivningama skulle beräknas tillgångens återan-
skaffningskostnaden för bevara fönnögenhetsmassan, dvsatt
avskrivningen skulle lika årligen realt LEMO gjordestor sett.vara
dock ingen åtskillnad mellan bokföringsmässiga avskrivningar som
måste nominellaocl1 kalkylmässiga avskrivningar i denvara
interna bokföringen, vilket gjorde förslaget inte kundeatt genom-
föras.

LEMO lät värdera fastigheterna för till-värdeatt ett
gångarna för i balansräkningen. Marken marknadsvär-att ta upp
derades och lokalema värderades till återanskaffningsvärdet. Av
formella skäl släpptes detta vid tillämpningen, eftersom bokförings-
förordningen föreskriver värdering till anskaffningsvärde och
därefter avskrivning den ekonomiska livslängden. LEMO:söver
modell skulle förutsätta årlig uppskrivning, vilket enligt bokförings-
förordningen bara får ske under vissa särskilda förutsättningar.
Värderingen drog därför mycket på tiden. Vid denut senare



Reformen 23SOU 1996:97

medanmarkenmarknadsvärdetinvärderingen så behölls

anskaffningskostnad minushistorisklokalerna invärderades till

avskrivningar.ackumulerade
försvaretsförvaltningfå effektivLEMO menade föratt att aven

målsättningarekonomiskafastigheter så måste statsmakterna ange
LEMOutdelning.räntabilitet ochpå FORTV ifråga soliditet,om

avkastnings-soliditet på 50%,målsättning synligföreslog ensom
utdelningpå 11% ochpå efter avskrivningarkrav totalt kapital en

reala värdet det2% dettill statsbudgeten motsvarar av egnaavsom
efterFastighetsverkStatenskapitalet. Såväl FORTV styrssom

ovanstående.dock interefonnen avkastningskravmed ärsom

1992/93:37Proposition2.3 orga-nyom

fastigheterförvaltningnisation för statensav

och lokaler mm

vällösningarLEMO:s förslag ochI 1992/93:37 att varsasprop
Propositionenfortsatta arbetet.ligga till grund för detägnade att

LEMO:s förslag.i allt väsentligttog
fastighetertilläggetpropositionens förslag gjordesI äratt som

skallbostadsändamålanvänds föravstyckningsbara och FMsom av
hellervilleaktiebolagsfonn. Manöverföras och förvaltas i ta
hemvistreparationsberedskapens, BRB,ställning till Byggnads- och

fred.i

för förslagfrågetecknen deintePropositionen klarade ut som
denVad gällerstymingen.ekonomiskaLEMO väckt denom

underhåll,drift och löpandeförvaltningen, dvstekniska sägs:
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"Försvarsmakten bör efter avtal med Fortifikationsverket kunna
verkställa den tekniska fastighetsförvaltningen". Vidare driftsägs att
och löpande underhåll byggnader inom försvarsmaktenav m.m.
"organiseras i resultatenheter".separata

I propositionen framgick frågor rörande FORTVatt nämnare
organisation dimensionering och preciserade uppgiftersamt mer
och kompetens lämpligen borde beredas särskild organisa-av en

FÖFA-utredningen.tionskommitté, det sedan blev Riksdagensom
prop. 1992/93:37, bet. FiU8, rskr. hade123 inget erinraatt n1ot
regeringens förslag.
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FÖFA Utredningen1992:02Fö2.4 av-

försvarsfastigheterförvaltningseende av

FÖFA utredaresärskildskulleförkommittédirektivenEnligt en
föråtgärderförbereda och vidta att:

FORTV 1994-07-01,inrätta
fastighetskon-statligatill denfrån FortFverksamheteröverföra

beslut,statsmaktemasenligtoch FOAVasakronan ABcemen
förtillhörighet BRB,organisatoriskfastställa

och1994-07-01kapitalkostnadertillämpa o m
1994-06-30.avveckla FortF

fyraFÖFA i fonnregeringentillskrivelsermedinkom av
FÖFA:s huvudinsats1994-06-21.slutrapportdelrapporter samt en

fattadeRegeringenmyndigheten.kommandedenorganiseraattvar
regerings-1993-05-19 komgång.utredningensbeslut under etttre

FÖFA:s tillförslagövergripandemycketgodkändebeslut som
förtyd-vissamedFORTV,ochmellan FMrollfördelning men

liganden:
myndig-i avtalreglerasböruppgiftsfördelningenden nämnare-

heterna emellan,
måste bestämmasbefästningarunderhållet påperiodiskadet som-

utifrån krav,FM
drift ochunderhålletperiodiskaavseende detåtgärderdessa samt-

ochsamverkan med FMutföras iförutsättsunderhålllöpande nära

utnyttjande dessa resurser,avgenom
skallochförFORTV harframgåmåsteavtalet ansvaretattav-

fastighetsförvaltningenbeträffandeupprätthålla kompetensen som
sådan.
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I regeringsbeslutet stod dubbelkompetens skulleäven att
undvikas och befintliga skulle utnyttjas så långt möjligt.att resurser

Nästa regeringsbeslut kom 1993-11-18 och rörde avgänsningen
försvarsfastigheter inte skulle belastas med kapitalkostnader.av som
beslutetAv framgick i princip alla krigsanläggningar skulleatt

finansieras anslag FM. Undantagen utgjordesgenom av av
anläggningar för underhåll, fartygs- och ubåtsdockor flottilj-samt
flygplatser skulle låneñnansicras FORTV.som av

Det tredje regeringsbeslutet rörde organisationstillhörigheten för

BRB och det fastslogs BRB skulle tillhöra FM.att
I 1993/942100, bil.5, entydigt FORTV skall haattprop anges

"såväl för den juridiska och ekonomiska för denansvaret som
tekniska fastighetsförvaltningen", dvs den otydlighet tidigaresom
fanns kring för den tekniska förvaltningen har för-ansvaret nu
svunnit.

2.5 Gränsdragningen mellan befästningar
och övriga fastigheter

Som stadgade kapitalförsörjningsförordningennämnts ovan
1992:406 investeringari anläggningstillgångar för förvaltnings-att
ändamål skull finansieras lån. LEMO-utredningen förordadegenom

med kapitalkostnader för synliggöra kostnaderna förett system att
FÖFAutnyttjandet det investerade kapitalet. utarbetade underlagav

till gränsdragning mellan de direktavskrivna övrigaoch investe-en
ringarna. Starka krafter drog emellertid olika håll i frågadenna

FÖFA:svarför regeringsbeslutet inte helt följde förslag.
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LEMO-utredningen menade borde särbehandla "kon-att man
struktions- och byggnadsmässigt starkt integrerade tekniskmed

utrustning olika slag,... vapenbefästningar, stridslednings-t.ex.av
centraler och radarstationer". fanns enligt LEMODet anledning att
"ha byggnadsdelama den krigsmateriel de ärsamma syn som
sammanbyggda med", dvs ñnansieringsfonn borde användassamma

för krigsmaterielen, nämligen direktavskrivning vilket innebärsom
omedelbar finansiering med anslagsmedel. LEMO förordade därför

besluts- och ansvarsordning så långt möjligt skulleäven en som
med den gällde för krigsmateriel. Enligtöverensstämma som

LEMO vilade för förvaltningen detNärägaren.ansvaret ytterst
gällde befästningar och dylikt borde dock brukaren, menade

LEMO, "genom kunnaavtal långtgående uppgift.ges en mer
Därm ed kan god samordning olika underhållsåtgärder åstadkom-av
mas". Någon exakt beskrivning långtgåendedennamer av mer
uppgift finns inte i betänkandet, dock framhåller vissaattsom
befästningar, truppbefästningamade s.k. skyddsrum, värn,
splitterskydd, hinder skulle "tillgångsredovisas",kunna dvs ägas av
Försvarsmakten. Vad gäller övriga befästningar framgår dock inte

LEMO-betänkandet något förslag särställning,demav som ger en
vissa dem, skulle direktavskrivas.utöver att nämnts,av som

Proposition 1992/93:37 följde LEMO:s formulering vad avser
fmansieringsfonnen: fastigheterde "konstruktions- ochärsom
byggnadsmässigt starkt integrerade teknisk utrustning olikamed av
slag, bl.a. befästningar och flygbaser" skulle undantas från systemet
med kapitalkostnader. Vidare menade LEMO-utredningen att
Försvarsmakten "lokalt /bör/ anskaffa truppbefästningar och

liknande mindre objekt. Dessa objekt tillgångsredovisas av
Försvarsmakten". I verkligheten ingår dessa befästningar iäven
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FORTV:s ägarföreträdaransvar frågan under grundbe-även om
redskap saknar praktisk betydelse eftersom det f.n. byggs mycket

få sådana. Under anpassningsperiod motsvarande kommeren
utbyggnad sådana befästningar bli omfattande varvid fråganattav
då får betydelse.stor

FÖFAlågDet dra mellan de investeringargränsenatt som
skulle direktavskrivas och inte. Vägen fram till lösningen dennaav
fråga kantades hårda motsättningar. I brev 1993-04-13 frånettav

FÖFA:sLEMO-utredaren Gunnar Nordbeck till dåvarande ordför-

ande Björn Körlof skärpte Nordbeck den han givit uttryck försyn
i LEMO-utredningen:

"Jag benägen Försvarsmakten bör efterär sägaatt attnumera
samråd FORTVmed för och finansiera underhålletansvara av
sådana anläggningar. Enligt min mening skulle det fortsatta- - -

FÖFAarbetet inom liksom framtida förtroendefullt samarbeteett
FORTVmellan och Försvarsmakten bäst det inriktadesgagnas om
särskilja sådana objekt ifråga vilka beredskapsaspekter-mot att om

kapitalbevarandet från andra lokalerväger äntyngre samt motna
precisera innebörden drift och löpande underhåll respektiveatt av

periodiskt underhåll i vad de senare".avser
FÖFA:sI delrapport 1993-06-012 polemiserar utredaren Björn

Körlof energiskt detta förslag, enligt Körlof inte gårmot attsom
förena med Riksdagens beslut FORTV:s samlade för allaom ansvar
försvarsfastiglieters förvaltning. Någon åtskillnad i hanteringen av
förvaltning och underhåll mellan direkt- och icke direktavskrivna

anläggningar kan inte heller spåras i den rådande tillämp-numera
FÖFA-utredningenningen. följandeDen byggde, till skillnad från

LEMO-utredningen, alla försvarsfastigheter, inklusiveatt
truppbefästningar, skulle och förvaltas Fortifikationsverket.ägas av
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"investeringar i1993-05-19 fattade regeringen beslutet att
befästningar erfordras primärt föroch andra anläggningar som
krigsorganisationen" skall anslagsñnansieras. uppstodDet snart

FÖFAtolkningsproblem fonnulering. föreslog detkring denna att
kriteriet anläggningen fredsmässigstyrande skulle "saknarattvara

FÖFA,alternativ användning" Delrapport 1993-11-01. Detta

begreppet be-till resultat relativt avgränsningsnävgav en av
ochfästningar innebar lednings-, radar- telean-delarattsom av

för fartyg allaläggningama, delar anläggningar samtm.m.av
truppbefästningar direktavskrivnaoch skulle räknas till denvapen-

kategorin.
FÖFA-ut-från föreslog sekreteraren iI PM 1993-11-08en

enbartredningen miniminivå för direktavskrivningenäven somen
minstationerinnehöll vapenbefästningar kustartilleribatterier,dvs

ochetc truppbefästningar.

Organisa-Mot dessa avgränsningar hade Försvarsmaktenssnäva
tionsmyndighet merutnyttjande iinvändningar. menade: "EttMan

fredstid i beredskapssyfte påverkar inte finans-övnings- eller

anskaffadeieringssättet". Mark, anläggningar och lokaler "som är
för krigsförbanden operativa verksamhet betraktasoch/eller deras

dännedanläggningstillgångar för krigsbruk" och skullesom
direktavskrivas. deinkluderades inte bara allaMed detta synsätt
ovannämnda befästningstypema och truppbefästningar,vapen-

ocksålednings-, i sin helhetradar-, teleanläggningar etc utan
iförråd olika flygbaser och fartygsanläggningar denslag,av

direktavskrivna kategorin.

alternativ, innebärRegeringen beslöt fjärde1993-11-18 ett som
FÖFA:s inteursprungliga förslag alltsåmellanting mellanett

försvarsmaktens. och vapenbe-miniminivån och Utöver trupp-
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sinteleanläggningama ifästningama lednings-, ochradar-samt
ochfartygs-fartygsanläggningar utomhelhet fördes huvudsakligen

civilaflottiljtlygplatser ochutbåtsdockor flygbaser utomsamt
förHuvudkriterietdirektavskrivnaanläggningar i den gruppen.
dvsanvändning i fredstid,varit gradenregeringen hasynes av

direk-diskvalificerade föri fredstidhuvudsaklig användning

kännedomalltså inte dras enbart medtavskrivning. Gränsen kunde

deockså till hurhänsyntypanläggningars användning utan togom
försörjningsan-tekniskai praktiken och, det gälldeanvändes när

tillhörde.huvudanläggning deläggningar mfl., vilken

ochverksamhetenstarka finns mellanDet samband som
i dagenssamarbetebefästningama illustreras det systemsomav

FORTVkrävs mellan Försvarsmakten och ärgemensamtsom
utifrånFörsvarsmaktenför arbetsmiljön i befästningama,ansvariga

upplåtarrollen.FORTV frånarbetsgivarroll,sin brukar- och

för fastigheternafinns de andraMotsvarande delade ävenansvar
kriget tillkommerpå befästningarnas roll igrund enavmen

befästnings-s.k.instruktionssystemet. Denkontaktyta, nämligen

befästningenshandlari delar hemlig,instruktionen, stora är omsom
driftinstruk-Försvarsmaktens medanfunktion i kriget och är ansvar,

befästningsinstruktionen,deltionen, äröppenär en avsom
bådasvårt strikt särskilja deFORTV:s Det borde attansvar. vara

eftersom ingår i instruktionssystem.de sammaansvaren
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Confortia ABochmellanAvtal2.6 staten

ettABConfortiainnebärandeavtalträffades att1993-09-30 ett
anställasigförbandABVasakronantill attdotterbolagnybildat

kompetensha denochfrån FortFpersonalenhuvuddelen att somav
någonbyggaintesigförbandStatenefterfrågades. att egen-upp
näraliggandeverksamheter ärfrågairegiverksamhet somom

direktupphandlaFORTVochFMConfortias samt att genom
priser:löpandeibeloppangivnaConfortia medfråntjänster

Mkr94/95 155

Mkr95/96 145

Mkr.96/97 130

särskildibehandlasConfortia AButvecklingenochBildandet enav
UTFÖR.frånrapport

1993-Departementspromemoria Fö2.7

kapitalkostnaderInförande11-18 av

ekonomiskadevissarörandeFÖFA lösningenintekom närmare av
ochförsvars-arbetsgruppDärför tillsattesdelfrågoma. aven

iresulteradefrågorna. Detlösaskulleñnansdepartementen, som
redovisadeFörsvarsdepartementetfrån1994-06-23promemoria som

mål,ekonomiskttillgångsredovisniirg,invärderingsprinciper,
avyttringochavvecklingförprinciperbudgetneutralitet, m.m
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Systemet infördes 1994-07-01, tillämpas fullt i Försvars-utmen
makten fördelat förband först from. januari 1997, bl.a. till
följd invärdcring klar, inför detaljplancringenattav m.m. var av
95/1996.

I promemorian fastslogs byggnaderna skulle invärderas tillatt
historisk anskaffningskostnad minus ackumulerade avskrivningar.
Avskrivningama skulle rakt trettio år för lokaler ochgöras över
tjugo år för de anläggningar skulle invärderas. skiljerMan påsom
två slags fastigheter, sådana belastas med kapitalkostnadcr ochsom
sådana undantas från detta krav. Till undantagen räknassom
"investeringar i befästningar och andra anläggningar anskaffatssom
primärt för krigsorganisationen". Denna definieras ävengrupp som
"anläggningar konstruktions- och byggnadsmässigt starktärsom
integrerade med teknisk utrustning olika Somslag. exempel påav
sådan anläggning kan befästning där krigsmateriel ingårnämnas en

del befästningen". flestaDe anläggningarna invärdera-som en av
des inte, i enlighet med regeringsbeslut då1993-11-18, de enligt
bokföringsförordningen saknar värde. Marken skulle marknadsvär-
deras. Det invärderade beståndet skulle redovisas tillgångsom en
i FORTV balansräkning. På skuldsidan skulle detta motsvaras av
avkastningspliktigt statskapital.

De fastigheter anskaffas efter 1994-07-01 skall itassom upp
FORTV balansräkning till anskaffningskostnadcn och avskrivnings-
tiden skall till den ekonomiska livslängden. Dessaanpassas
anskaffningar skall finansieras via lån i Riksgäldskontoret. Amorte-
ringstiden skall enligt kapitalförsörjningsförordningen också

till den ekonomiska livslängden. Det innebär deanpassas att
avskrivningsittedel FORTV får hyran används för göraattgenom
amorteringar. De anläggningar undantagna från kapitalkost-ärsom
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anslag.finansieras via FMdirektavskrivs ochnader
ifrångås ochLEMOimålekonomiskaDe pro-angavssom

ekonomisktför FORTVkostnadstäckningfullmemorian somanges
statskapitalavkastningspliktigtavkastningskravStatensmål.

avskrivnings-deockså levereraskall8%. FORTVfastställs till
finansieratbeståndetfrån delsig den ärhärrörmedel somavsom

checkräkning.statskapital tillmed statens
kostnader,administrativabestårFORTVHyran uttar avsom

Riksgäldskontoretlån iavskrivningar,bokföringsmässiga räntor
betalasunderhålletplaneradestatskapital. Detpåavkastningsamt

betalningsplan.särskildenligt
ochinvärderings-jämförelsePromemorian gör även aven

fastighetsverk.och StatensFORTVhyresprinciper mellan
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2.8 Ramavtal mellan FORTV och FM

FORTV och FM träffade ramavtal 1994-03-25 för slutligenett att
klara rollfördelningcn. Avtalet gäller fortfarande.ut Avtalet är
indelat i inledning, definitioner, planering, anskaffning, upplåtelse
och ersättning, drift och löpande underhåll, planerat underhåll,
avveckling, övrigt, avtalstid och tvist.

Det intressantär ersättningen från tillFMatt ärnotera attsom
FORTV omfattar ersättning för kapitalkostnader, FORTV för-
valtningskostnader administration och planerat underhåll.
Ersättningen beräknas objektvis, d den kostnad FORTV har förv s
objektet den kostnad skall belastaär NågotFM. förhand-som
lingsutrymme således inte. Det kostnadshyra.ärges en ren

Vad gäller den tekniska förvaltningen så planerar, finansierar
och genomför FM drift och löpande underhåll. skallFM redovisa
årliga driftresultat till FORTV. Vad gäller det planerade underhållet
står det avseende såväl anläggningar lokaleratt utarbetar FMsom
behovsunderlag för FORTV förvaltningsplan. Underhållsdelen i
förvaltningsplanen fastställs i samråd med FM. FORTV ansvarar
för genomförandet dct planerade underhållet. Vid genomförandetav
skall FM verkställighetsresurser möjligt utnyttjas. Det tordeom
innebära FM har pâverkansmöjligheter den tekniskaatt fastig-
hetsförvaltningen.

faktumDet de två myndighetema slutit avtal innebär inteatt ett
statsmakterna har frånhänts möjlighetenatt fatta beslutatt om

sådant de två myndigheterna i avtalet.enatssom om
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MAL-konceptFörsvarsmaktens2.9

VI-90-arbetetsamband medifrån 1990börjadeFörsvarsmakten
fastigheterförvaltningsin internaförändra somsystemet avatt

lokaler.ochanläggningarmark,förförkortningkallas MAL, en
ochLEMO-refonnenmedparallelltgåttförändring harDenna
meddelvis konkurreratdelvis understött,ochFORTVinrättandet av

någothäranledningdärförfinnsrefonnen. Det attden externa
fastighetsområdet.försvarsmaktsarbetetinternabeskriva det

LEMO-föränd-respektiveMAL-konceptet2.9.1

ringen

mark-,"Handbok iprovisoriskiutvecklasMAL-konceptet en
1995FörsvarsmaktenMAL,lokalförsörjning" Hochanläggnings-

sittpå för utövaFörsvarsmakten bygger attgrundoch denär
lokalförsörjningsförordningenslokal imedlokalförsörjningsansvar

begreppetNärlokaler.ochanläggningarbåde mark,mening avses
heltfortsättningenanvänds iliknandeochMAL-koncept menas

lokalermark,försörjningsinförFörsvarsmaktensenkelt system av
hanteringFörsvarsmaktensiinslagcentraltanläggningar. Ettoch av
innebärandeintemkostnadssystem,införandehar varitMAL ettav

kostnadermed debelastasförbandenslutkunden även somatt
MAL-enhetemastödfunktioner,Försvarsmaktensi egnagenereras

bestäl-interntdvsmotsvarande,ochFortkompanier ett

lar-utförarsystem
.
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MAL-konceptet har, i olika hög grad, varit i tillämpning inom
armén och marinen sedan budgetåret 1992/93, vid del förbanden
fullt och vid andra förband i begränsad fonn.ut Flygvapnetmer
införde MAL-konceptet först 1994-07-01 och har inte hunnitännu
genomföra konceptet fullt ut.

MAL-konceptet, del den försvarsinaktsintemaärsom en av
utredningen Verksamhetsidé 90 VI-90, innebar produktions-att

MAL kostnad efter tidigare ha betraktatsresursen attgavs en som
gratisresurs. Den försvarsmaktsintema hyresvärden står för
tillhandahållande, drift och underhåll MAL och samtligaav
kostnader täcks hyresintäkter. Detta avågs skapa ettgenom
medvetande de interna kostnaderna. Förändringen skapadeom
också kund/leverantörsförhållande mellan den internaett hyresvär-
den MAL-försörjningschefen och MAL-enhetem och hyresgäster,a
dvs enskilda förbanden, till delar liknar verksamheten påstorasom
den allmänna fastighetsmarknaden.

Med LEMO-refonnen, dvs den delen innebar tillämp-som en
ning fastighetsförvaltnings- och lokalförsörjnings-refonnen påav
försvarsfastighetema, skildes frånägande nyttjande på myndig-

Ägaren,hetsnivå. statsmakten, företräds det FORTVav nya som
bildades 1994.

Införandet kapitalkostnader, skedde samtidigt, innebärav som
bl.a. MAL-resursematill har blivit dyrareatt utnyttja.attsynes

2.9.2 Styrning MALav

MAL-verksamheten del produktionsledningssystemetär ochen av
leds liksom förbandsproduktionen från högkvarterets försvars-
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deoperationsledningenrespektiveledningsenhetergrensvisa
MAL-verksamhetenDännedproduktionsledarna. styrscentrala

MAL-försörj-medchefernalokaladeinom motprogrammen
cirka 40.tilluppgårchefersådanaAntaletningsansvar.

inomfinnsförsvarsgrenarflera tförbandmedområden exI ur
sinsemel-fleragamisonsorterenstakaiförsvarsområde ellersamma
medfallvissaMAL-försörjningschefer, ioberoende egnalan
denfortfarande mestunderhåll ärochdriftför somresurser

MAL-verksamheten.delenpersonalkrävande av
samordningåstadkommaförsöktlokalthåll harPå flera man

från detavståsig kunnachefingenfall hari de flesta ansettmen
sigtänkakan övertaellerMAL-ansvaret resurserna menegna

förband. DetutanförMALunderhåll egetdrift ochför avansvar
underhållsresurser ändrift- ochsannoliktordmed andrafinns mer

Problemen ärbehövas.skullehantering,rationellmedvad som,
Även stödfunktioner änandraförFörsvarsmakten.generella inom

flygvapenochmarinanné,mellansamordningsproblemfinnsMAL
enligtkommerochpågårArbeteunderhållsregementen.samt

lednings-ändradedenutvecklingeniintensifierasuppgift avatt
försvarsbeslutsperioden.kommandedenundertidigtorganisation

rollstyrandeKrigsförbandens2.9.3

ochutvecklafredstidiFörsvarsmakten är attHuvuduppgift för
ganskaUnderberedskap.erforderligmedkrigsförbandvidmakthålla

uttryck itillkommitrollstyrandekrigsförbandenslång tid har
krigsför-förAlltslogans typenproduktionsprocessen avgenom

det,hävdasi att,Krigsförbandet utanbandet, centrum m
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föranleda några påtagliga förändringar i lednings- och produk-
tionsorganisationen

Med försvarsmaktens verksamhetsidé VI-90 eftersträvades en
ledningsorganisation där produktionen på regional nivå leds av
taktiska chefer i denna kallasroll regional produktionsledare,som
RPL, och på lokal nivå krigsförbandschefer, lokala produk-av
tionsledare, LPL. Detta har förverkligasts med vissa undantag. I
VI-9O ingår lednings-,även lydnads- och ansvarsförhållandeatt i
princip skall lika i fred, kris och krig, detta principävenvara en

förverkligats med vissa undantag.som
I LEMO:s målbild ingår ungefär mål i VI-9Osamma som genom
det viktigaste effektmålet föratt LEMO-refonnen kan anses vara

"den styrande krigsorganisationen". Detta huvudmål överensstäm-
med lokalförsörjningsförordningens syfte i det avseendetmer att

varje myndigheten själv får "besluta sin lokalförsörjning",om egen
dock med vissa begränsningar, bl.a. lokalbehovet tillgodosesatt

hyres- och arrendeavtal.genom



Reformen 39SOU 1996:97

reformenefterlägetNågra fakta2.10 om

förändringarGenomförda2.10.1

dåvarandeförändrades denLEMO-refonnenmedsambandI
DegenomgripandepåFortifikationsförvaltningen FortF sätt.ett

följande:förändringarnaviktigaste var
från FortF,personalenmed delarFORTV bildades, somav-

försvarsfastigheter,områdetinomägareföreträdare somstatens
betingatsutfonnninggivitsbestår fastigheter avsomensomav

FRA,FMV,övriga liyresgästemasoch deFörsvarsmaktens FM
behov.mfl. särskildaKustbevakningensFOA, Pliktverkets,

ochFORTVvidanställningfickanställda 178666Av FortF:s-
sadesmedan 238vid Confortia AB250 upp.personer

vilketFORTV,anställda vidjuni 1995 185Den 30 personervar-
personår.till 146under minskats1996

överfördesbyggadministrationochprojekteringsresurserFortF:s-
fastig-statligatill detdotterbolagConfortia AB,till bolagsfonn

Vasakronan.l1etsförvaltningsföretaget
konsulttjänsterköpthar FORTVjanuari 1996till motsva-Fram-

160.Confortia ABfrånpersonårrande 215 czavarav
i detinfördesbostadsfastighetemaavstyckningsbaraDe-

Fastighets AB.statliga Kasernenkonkurrensutsatta
till FörsvaretsöverfördesforskningfortifikatoriskaFortF:s-

FOA.Forskningsanstalt,
reparations-ochByggnads-fred förhuvudmannaskap iFortF:s-

Försvarsmakten.överfördes tillberedskapen, BRB,
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2.10.2 Organisation och styming

bilagaI 4 beskriver FORTV den organisationen. Fortifikations-nya
verkets uppgift statlig ägarföreträdare och därvid haär att vara
ekonomiskt, juridiskt och teknisk förvaltningsansvar för försvars-
fastigheter, byggherrefunktionen för projekt-utöva samt ansvara
ledning. Fortifikationsverket avgiftsfmansierat, dvs myndighetär en
med s.k. 1000-kronorsanslag. Avgifterna, hyrorna, självkostnads-är
baserade.

FORTV:s grundorganisation anpassad för förvaltaär att
försvarsfastigheteri fred förbereda produktion krisundersamt m.m.
och krig. En uppgift för FORTV stödja Försvarsmakten ochär att
andra försvarsmyndigheter under den period då krigsdugligheten
skall höjas. Under sådan period behöver förstärkas.en resurserna
Detta har förberetts beredskapsavtal mellan FORTV ochgenom
Confortia. FORTVzs grundorganisation arbetar uteslutandenästan
med Försvarsmaktens specifika krigsförbandsuppgifter underäven
nonnala fredsförhållanden, nämligen

försvarsfastigheter stöd för produktion krigsförband,som av-
försvarsfastigheter direkt funktionsstöd och skydd försom-

krigsförbandcn befästniitgar m.m..
Förhållandet mellan FORTV och Försvarsmakten framgår av

förordningar, instruktioner, regleringsbrev det ramavtalsamt som
träffats mellan myndighetema. Enligt dessa handlingar svarar
Försvarsmakten för lokalförsörjning och den dominerandeär
brukaren försvarsfastigheter andelen framgår inte års-av av
redovisningen. Försvarsmaktens tillgång till fastigheterna regleras
i upplåtelseavtal mellan myndighetema. FORTV föransvarar
förvaltningen i sin helhet. I ramavtalet regleras för ochansvar
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drift och underhåll.genomförande av
resultatmått och indikatorerförFORTV har utarbetat underlag

verketför 1995/96för verksamheten och i regleringsbrevet sägs att
inriktning verketenligt denskall använda i huvudsakdessa som

önskar de användaFörsvarsmaktenredovisat i sitt förslag. att
måttandradetaljering demåtten inte får krav änstörre som

redovisning.sin planering ochFörsvarsmakten arbetar med i

i samband medregeringsbeslut fattadesriksdags- ochEtt antal
fastighetsför-den statligaomstruktureringenutredandet avav
finns två för-valtningen styrande för MAL. Därutövervilka är

statligaförvaltningordningar; förordning 1993:527 avom
myndig-statligaförordning 1993:528fastigheter, och ommm

heters lokalförsörjning.

myndig-särskilt deFastighetsförvaltningsförordningen gäller

uppgift förvalta statligatillheter, bl FORTV, har attsoma
förvaltnings-befogenheter,fastigheter. Förordningen reglerar

och avyttring.upplåtelse, förvaltninguppdrag, investeringar,

lokalförsörjningsförordningen,förordningen,andraDen
lokalför-det gäller sindefinierar myndigheternas när egenansvar

från förvaltningsuppgiften.hållassörjning, vilket alltså ska isär
och för-nämnda beslutRegeringens styrning, utöver ovan

reglerings-instruktioner ochordningar, får sökas i myndigheternas

regeringendvsbrev. regeringen iFM programtenner,styrs av
anläggningarFörsörjningen mark,inriktar kämverksamhet.FM:s av

intesåvida detoch då inte explicitlokaler rörnämns per program
reglerings-krigsorganisationen. FMinvesteringar i Isig störreom

verksamhetsmålen för 13framgårbrev 1995/96 dock programav
anläggningarförrådsdrift och för mark,och kostnaderna för14 att

längretillgångaroch lokaler skall reduceras och att som
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erfordras för krigs- gnmdorganisationen skall avvecklas.resp
Dessutom framgår investeringar i befästningaratt m m som
överstiger 20 Mkr skall beslutas regeringen. FM har givitsävenav

beställningsbemyndigande för investeringar i befästningar.ett
I regleringsbrevet 1995/96 för FORTV de övergripande målenär

lika med förordningen 1994:643 med instruktion för FORTV. Där
framgår FORTV skall förvalta ändamålsfastigheter såatt att:

god hushållning och hög ekonomisk effektivitet uppnås-
ändamålsenliga mark-, anläggnings- och lokalresurser kan-

tillhandahållas konkurrenskraftigapå villkor
fastigheternas värden långsiktigt tilltas vara.-

Det framgår också FORTV verksamheter skall delas in iatt
verksamhetsgrenama anskaffning, förvaltning, avyttring och övrig
verksamhet. För och verksamhetsgrenama verksam-ärvar en av
hetsmål angivna:

Anskaffningen fastigheter skall bedrivas med effektivtsåav
resursutnyttjande möjligt. Verksamheten skall genomföras såsom

kravet från dem fastigheterna på användbarhet ochatt nyttjarsom
ekonomi kan tillgodoses.

Förvaltningen skall genomföras så önskemål kannyttjarnasatt
tillgodoses samtidigt fastigheternas värden tillvaratas. Dettasom
skall ske till så låga kostnader möjligt.som

Vid fastigheter skall hög och godavyttring ersättningav
ajfärsmåssighet eftersträvas. Denna verksamhet skall prioriteras.

Övrig verksamhet får endast bedrivas sådan omfattningi atten
den inkräktar Fortifikationsverketspå huvuduppgift.inte
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kravframgår regleringsbrevet de ekonomiskal övrigt statenav
påoch krav in-ställer FORTV i fonn avkastningsräntaav

fårFORTVframgår ocksåleverans till statsbudgeten. Det att
underskottdisponera och skall finansiera dede överskott som

stårVidareuppkommer vid försäljning försvarsfastigheter. attav
utfärdaregeringen kommavid avyttring objekt kanstörre attav

finansieringenföreskrifter för överskott ellerdispositionen avav
investeringarvidareunderskott. Regeringen beslutar över-om

tillframgår regleringsbrevetstigande vilket20 Mkr, även av
Försvarsmakten.

Försvarsfastighetsbeståndet2.10.3

till drygt 12Försvarsfastighetemas bestånd invärderattotala är
medregisterfastighetermiljarder kronor och omfattar 5502 enca

innehåller bl.a.ha. Beståndettotal 400 000area om ca

Byggnader:-
antal 17 500,

från FORTV 2.8-2.9miljoner kvm, enligt uppgift6.8area varav
utbildnings-miljoner kvm i "kapitalstarka" byggnader, dvs kaserner,

och kallför-huvudsakligenlokaler, kontor exklusive vann-111.111.
råd.

Anläggningar:-
300 befästningar,2 tunga

truppbefästningar,20 000

flygfält.52

Övningsfält:-
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antal 54 närövningsfält,

antal 80 fristående övnings- skjutfäloch

180 000 ha.area

2.10.4 Kostnader

1994/95 fördelade sig de totala kostnaderna för försvarsfastigheter

inklusive såväl Fortifikationsverkets F aktensörsvarsmS011
kostnader följande sätt:

Tabell Fördelningen de totala försvarsfastighets-av
kostnaderna 1994/95

Drift och löpande underhåll %36

Kapitaltjänsten 52 %

Planerat underhåll 9 %

FORTV:s administrationskostnad %4

Källa: Fortiñkationsverketsårsredovisning1994/95.Uppgifterna drift löpandeochom
underhållhar lämnats FM, och innehållerFhks totalafastighetskostnader,dvs inte baraav

förvaltadeFORTV fastigheter.av

kommentarEn till tabellen drift och löpande underhållär ävenatt
inkluderar lokalvård, inklusive den del kostnaderna belöperav som
sig på andra fastighetsägare. svårigheterDessutom tillkommer att
skilja kostnader för fastighetemas uppvännning frånut m.m.
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kostnader för verksamhet, laddning, svetsarbeten.t.ex.annan
Genomfört underhåll under 1994/95 fördelar sig på följande sätt:

Tabell Underhåll försvarsfastigheter, genomfört FORTV ahav av
Försvarsmakten. Kostnad 1994/95, miljoner kr

Befäst- Loka- Mark Sum-

ningar/ ler ma
flygfält

Kapital- 110 l 237 148 4951
kostnad

Planerat 100 119 33 253
underh.

Drift 311 474 252 1 038o.
löpande
underh.

FORTV 35 53 28 l 17
adm. o.
skatter

Totalt 557 l 883 462 2 902

Källa: Handbrev från FORTV1996-05-15

Uppgifterna i ovanstående tabell bygger i viss utsträckning

uppgifter lämnats från FORTV.Försvarsmakten till En delstorson1
uppgifterdessa inte fördelade på mark, lokaler, befästningar,av var
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fördelningdenna har gjorts FORTV med hjälputan av sammaav
nyckel med hjälp FORTV slår sin adininistrationskostnad påutvars
de olika objekttypema, nämligen:

Tabell. FORTV:s fördelningsnycklar i procent

Fastighets- Befästn/ Lokaler Mark Summa
flygfälttyp

1994/95 30.0 45.7 24.3 100

1997 50 26 10024

Källa: Handbrev muntlig infonnation från1996-05-15 samt
FORTV

Ovanstående kan jämföras med fördelningsnyckelden som
Försvarsmakten de åren:använt senaste

Tabell. Försvarsmaktens fördelningsxiyckel i procent

Fastighets- Befästn/ Lokaler Mark Summa
flygfälttyp

25 70 5 100

Källa: PM från1996-05-14 Försvarsmakten



47ReformenSOU 1996:97

FORTV-underhåll tillochdriftkostnader förFörsvarsmaktens
medföljandepåsigfördelaför 1997 sätt,fastigheter beräknas

fördelningsnyckel.ovanståendeanvändande av

Försvarsmakten,enligtKostnadsfördelningen 1997Tabell.

miljoner kr.

H
SummaMarkLokalerAnläggn.

134336140FORTV
adm

93040660230Drift och
uh FM

2752315696Period.
underh.
FORTV

133996877366Total

FörsvarsmaktenfrånKälla: 1996-05-14PM

jämförba-heltinteFörsvarsmaktenochfrån FORTVTabellema är
iinkluderadintekapitaltjänstenår ocholikade gäller ärra,

jämför FORTVändåframgårsiffror. DetFörsvarsmaktens när man
kostnadernahuruppfattningensiffrorFörsvarsmaktensoch att om

olikamarkantfastighetstyperolikamellanfördelar sig äri stort
myndighetema.de tvåmellan
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Försvarsmakten har till utredningen lämnat särskild redovis-en
ning sina fastighetskostnader för 1977. deAv totala beräknadeav
fastighetskostnadema 3 955 Mkr den drift ochär största posten
underhåll, vilket inkluderar lokalvård. Kostnaden innehålleräven
drift och underhåll de fastigheter FORTV inteäven som
förvaltar, cirka Mkr.420 Dessutom tillkommer hyreskostnader till
andra fastighetsägare FORTV på 250 Mkr. Av Försvarsmaktensän
totalt 3 955 Mkr i fastighetskostnader hänför sig alltså cirka 17

till andra fastighetsägare FORTV.procent än
Försvarsmaktens civila fastighetspersonal visas nedan.

Tabell Försvarsmaktens civila drift- och underhållspersonal antal
inom fastighetsområdet, 1994

Hantverkare 300etc

Drifttekniker, fönnän och 612
administration

Lokalvårdare 662

Summa 1574

Källa: PM 1996-05-14 från Försvarsmakten

Dessutom tillkommer cirka 200 militäradenpersoner av persona-
len, till del sysselsatt med MAL-försörjning. Tillsammans totaltger
cirka 1750-1800 i MAL-funktioner i Försvarsmakten.personer
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uppnå fullförolikamåste dock reducerasDessa tal sätt att
hälftenEndast cirkakostnadsbild.FORV:smedjämförbarhet av
"nonnala"arbeta medMAL-personalen kanden militära sägas

krigsanknutengår tilltidenåterstodenfastighetsfrågor, medan av
lokalvårdandeliksom denhantverkareKategorinplanering etcm.m.

utsträckningiverksamhetentill änpersonalen knutna störreär
personalindel-kopplavidaresvårtdriftpersonalen. Det är att utan

underhållunderhåll, löpandeperiodiskaavtaletstillningen ovan ram
eftersomfastighetsförvaltningenrespektive drift inom gränsen n1ot

innefattarVidareoklar.aktiviteterverksamhetsanknutna är gruppen
tabellenioch administratörer ävenarbetande fönnändrifttekniker,

FORTV.förvaltasfastigheter avsom
Reducerarföljande resultat.räkneexempel skulleEtt mange

FMcirka 1/3 sommeddrifttekniker motsvaraetc ansesavgruppen
återstår cirkafastigheterFORTV-förvaltadeförkostnadsandelen

cirka 135anställda,finns 146FORTVförvaltaren400. Hos varav
hälftencirkamedTillsammansförvaltningsuppgifter.medpersoner
antaletskullepersonerMAL-personalen 100den militäraav

försvars-underhålldrift- och"nonnal"medsysselsatta avpersoner
skattningdockDettacirka 650fastigheter ärmotsvara enpersoner.
nonnalmellanavseendeunderlag bl.a.bristfälligtbyggt gränsen

respektiveverksamhetsanpassningarochfastighetsförvaltning

fastigheter.övrigaochFORTV-fastighetermellan
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2.11 Myndigheternas på fastighetsrefor-syn

men

Nedan refereras i korthet den officiella hos Försvarsmaktensynen
respektive Fortifikationsverket de hittillsvarande effekterna av
fastighetsrefonnen.

2.1 1.1 Försvarsmakten

Den Försvarsmaktsplanen Försvarsmakten,senaste 1996-03-04
innehåller allmän utvärdering refonnarbctet hittills:en av

"Statsmaktemas beslut förändring inom sta:ligaden lokalför-om
sörjningen och fastighetsförvaltningen har tillämpats under mindre

två års tid.än Förändringen har med varierarde förståelsemötts
från organisationen. Behovet infonuation uzbildningoch harav
varit och omfattande-är - -

För Försvarsmaktens del har förändringen inneburitfrämst att
utveckla styrning och planering lokalförsörjitng kravsamtav egen
på utveckla och effektivisera driftatt och löpande underhåll så att
lokalförsörjningen effektivt stöd till primärrerksaixihetenutgör ett
och så drift och löpande underhåll uppfylleratt fastighetsförvalta-

krav.-rens - -
Sam arbetsfonner med Fortifikationsverket FORT Statensoch

Fastighetsverk i egenskap statliga ägareförcträdaie och fastig-av
hetsförvaltare under kontinuerligär utveckling. Härvidlag måste
Försvarsmaktens verksamhet och då framför allt krigorganisatio-
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fastighetsför-inriktadallmäntföreibehov sättas centrum ennens
valtning. - - -

hittillsframkommitförändringenmedfördelenDen största som
skapatskostnadsmedvetenheten attökadedenär genomsom

införandetfrämstlokalförsörjningen,kostnader forsamtliga av
med denbelastasbrukarendärsynliggjortskapitalkostnader, nu

lokalförsörjning."sinkostnaden forfulla
tidning,ÖB FORTV:sirefomienOve Wiktorin kommenterar

gråzonerde"eliminera ännusvårighetenhan talardär att somom
övrigt1995. IFörsvarsfastigheter,arbetsfördelningen"ifinns nr

refomienpositiv tillFörsvarsmaktenfrånofficiella bildendenär
Fortifikationsverket.till samarbetet medoch

FORTV2.11.2

innehåller1996-03-01anslagsframställningFördjupadeFORTV:s

bedömningar refomien:om
fastighetsför-ochlokalförsörjningeninomaktemas beslut"Statsm
effektivitets-ochrationaliseringarbetydandevaltningen medger att

Fortifikationsverkethosbrukarnakan hos såvälvinster göras som
till denpersonalenminskatFortifikationsverket harförvaltare.som

regeringensföregickutredningarförutsättsnivå i de somsom
Fortifikationsverket-förordning instruktion förmed - -

lokalför-förtydligtvisarerfarenheterHittills att ansvarvunna
kapitalt-införandefastighetsförvaltningrespektivesörjning samt av
verkligadebrukarnahosmedvetenhetenökatharjänstkostnader om

redanharlokaler. Dettaochanläggningarmark,förkostnaderna
fastighetsför-ochlokalförsörjningsplaneringiuttryckkommit till

valtning."
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2.12 Kommentarer

Utgångspunkten för reformen försvarsfastigheter dels denav var
statliga fastighetspolicyn, dels LEMO-utredningens allmäntnya

ufonnade modell med så hög grad marknadsanpassningav som
möjligt, låneñnansierade investeringar utom befästningar samt en
fastighetsförvaltning skulle med generella ekonomiskastyrassom
stymiedel. Därefter vidtog antal förändringar grundmodellen,ett av

FÖFA-utredningenbl.a. och efterföljande propositiongenom samt
ramavtalet mellan Försvarsmakten och Fortfikationsverket.
Resultatet blev det gällde den ekonomiskanär styrningen delvis
avvikande från LEMO-utredningens grundmodell.

Av beskrivningen förändringsprocessen får intryckettav man
komplicerat utredningsskedeett delvis skett under hårdaav som

motsättningar, varvid särskilt placeringen driftpersonalen samtav
särdragen hos anläggningarna skapat diskussioner och dragkamp.
Resultatet har blivit foniialiserat och regelinriktatett system.

Även Försvarsmaktens MAL-koncept har beskrivits, för visaatt
brukarens interna för hanteringen fastighetsfrågoma.system av
Även detta intryck hög grad komplexitet beroende påger av av
Försvarsmaktens beslutsnivåer och traditionella uppdelning på
försvarsgrenar.

De officiella dokumenten visar myndigheternaatt accepterarnu
den uppnådda lösningen. Både FORTV och Försvarsmakten uttalar
i den fördjupade anslagsframställningen respektive Försvars-
maktsplanen det för tidigtär utvärdera refomienatt med tankeatt
bl.a. på den helt och hållet kommer genomförasatt först frånatt
den ljanuari 1997.
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Intervjuer3

chefer ochdvspersonal,medintervjuerredovisaskapiteldettaI
Fortifikation-ochFörsvarsmakteninomnivåerolikahandläggare

ochvid Försvars-gjortsintervjuer har15-talsverket. Ett även
statligadeninommyndigheterövrigaFinansdepartementen,

frånMaterialprivata sektorn.från denfastighetsförvaltningen samt
iolikaingår sättintesärredovisasintervjuernadessa utan

övrigt.faktamaterialet i
har lämnatFORTVochFörsvarsmakteni70-talEtt personer

relativthjälpmedvaritSyftet harintervjuer.synpunkter i att, av
fåochsystemförståelseutredningens ävenfrågor, ökaallmänna

positivtbådefungerat,hittills harrefonnenhurvärderingarfram av
skettintervjuernaibland harväxlat,haroch negativt. Fonnerna

observe-börDetindividuellt.iblandsammanträdesform,gruppvis i
behövernödvändigtvisinte överens-åsikternaframfördadeaztras

huvuddelenofficiellamyndigheternas ävenmed avstämma omsyn
refererasIblandehefspositioner.ivaritintervjuade harde personer
exempelintervjuer. Föriuttalandenenskilda att genompersoners

möjlighetochframställningen atti ävenkonkretionenöka ge
värdefullthar detupplevelser attbeskriva subjektiva ansetts ge

idetEftersomkommentarer.individuellaför dessaävenutrymme
ochnivåer,olikaställning,ansvarigifallsamtliga är personer
haruttalandenenskildabedömtshar detöverblick ävengodmed att

intresse.bredareett
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Även Confortia AB resultat försvarsfastighetsrefonnen.är ett av
UTFÖR planerar särskild genomgång de bolagiseringaren av som
gjordes i samband med LEMO-refonnen, vilket inkluderar Con-
fortia. Detta företag behandlas alltså inte i detta betänkan-nämnare
de förutom det i intervjuer.att omnämns

1 Brukarperspektivet

3.1.1 Synpunkter från anställda vid högkvarteret

Något tiotal i högkvarteret har intervjuats, dels vid MAL-personer
avdelningen, dels hos de centrala produktionsledama. Det bör
understrykas de framförda synpunktema inteatt behöver överens-

med Försvarsmaktensstämma officiella ståndpunkt i olika frågor.

Några de framförda punkternaav

Några de synpunkter framkommit vid intervjuer FMav som
HKV med anledning regeringens styrning MAL är:av av

positiv till kapitalkostnadssystemet,ärman-
har svårt något värde iatt ägandet fastigheternaman attse- av

ligger i FORTV,

de intervjuade fäster vikt vid Försvarsmakten måstestor haatt-
driftorganisation,en egen

målkonflikt framhålls mellan FM och FORTV,en-
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anslagsfinansieradegränsdragningen låne- ochmellan an--
läggningar inte självklar,upplevs som

stå försäljningsförluster,det råder oklarheter i får förvem som-
detaljeringsgraden i FORTV:s resultatindikatorer upplevs som-

för krav detaljeradhög genom dessa i sin ställeratt tur
FORTV.redovisning från Försvarsmakten till

Positiva uttalanden

relativtEn allmän uppfattning inom kanFM sägas ärattvara man
positiv till kapitalkostnadssystemet kommer ledaatttrorsom man

kapital-till effektiviseringar sikt. Några införandetattanser av
reformen, brakostnader den viktigaste delen i dvs ärär att systemet

MAL-avdelningen vidoch kommer till effektiviseringar.ledaatt
utnyttja dethögkvarteret redan blivit bättre ute attattmenar man

kost-befintliga beståndet. överhuvudtaget blivitFM har mer
nadsmedvetna investeringskalkyler skullesedan infördeFM att

för förhymingar.alla investeringar inklusivegöras
nivåochjlokalRollspelet och FORTV på regionalmellan FM

Kontaktema medbedöms i intervjuerna fungera i bra.stort sett
FORTV MAL-avdelningen högkvarteretcentralt sköts av

princip ingen kontaktHKV. centrala produktionsledarna har iDe

MÅL-avdelningen allamed FORTV. Inledningsvis hade nästan
nedåt i organisationen.kontakter med FORTV de förskjutsmen nu

fungeraravtalet och dettaKontaktema med FORTV styrs ramav
Inomtillfredsställande MAL-avdelningen vid högkvarteret.enligt

fråga FMvissa områden skrivs regler. mindreytterligare En är att
skallregleringsbrevetFORTV enligtde nyckeltalattanser som
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lämna till regeringen alltför detaljerade. Detta ställer krav på högär
detaljeringsgrad hos FM, Denna detaljeringsgrad återfinns inteäven
för några andra FM produktionsresurser.av

Attityder till dcn modellennya

Vissa tjänstemän inom oförståendeFM till modellen valtsär som
skilja ägandet från brukandet inga fördelaratt utanman ser-

upplever omfattande byråkrati. vissaFör de intervju-närmast en av
ade tjänstemännen syftet med uppdelningen oklar och incitamen-är

effektivisera små eftersom de alla kostnaderten äratt tror att som
uppstår hos FORTV återkommer buinerang tillbaka till FM.som en
Uppfattningen istället skulleFM kunna förvalta sitt beståndär att
själva. Det skulle bli effektivare och billigare. Avkastningskravet

fastigheterna skulle då flyttas till FM och kapitalkostnadssyste-över
bibehâllas.met

Nu går alltför del tiden, några intervjuade, tillstor av menar
nivådiskussioner med FORTV. FORTVAtt skall stärka sinanu
regionkontor kan innebära risk för dubbelarbete. Refonnenstörreen
har lett till fler förhandlingar fastighetsförvaltningen har intemen
ändrats. Krigsförbanden har inte blivit bättre grund attav
ägandet skildes från brukandet. Uppdelningen uppgiften mellanav
två verk dock MAL-avdelningen ineffektiv och detanser vara

kostar mindre förut.systemet än änsnarare mer
Övergångsperioden har varit besvärlig. FORTV:s genomförande
invärderingen har tagit tid och fortfarande inte harDetär rätt.av

lett till FM inte kan föra kostnaderna i organisationen förränatt ut
1997. iUte organisationen förståelsen för inte såär systemet stor.
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FMkrångel. DessutomadministrativtbaraDet attär ett anser man
till detövergångenunderkompenserade iblev systemet.nya

Målkonflikt

FORTV harFM ochframgårintervjuernaAv attatt anserman
medankrigsförbandet iharmålsättningar. FMolika centrum
mål.sitt IvärdetillgångamasbevarandetFORTV har somav

krigsförbandenstår ingenting1995/96regleringsbrevFORTV:s om
målsättningarna. Försvars-iförsvarsnyttamöjligaeller största

endastfastigheternaeftersomuppfattning ärmaktens är att en
målsättningFORTV haså bordebland andrastödresurs somsamma

FM.
FORTV:si intervjuernaproblemaktualiserasDet attettsom

skallfastighetemas värderegleringsbrevinstruktion och nämner att
vilketdå det inteförvirrandekantillvara. Dettatas angesvara

bokföringsmässigt värde,exempelviskanDetvärde varaavses.som
vilket värde detBeroendebruksvärde.marknadsvärde eller är

strategifastighetsförvaltarensså bordeskall tillvaratassom
klargöramöjligendet,Regeringen borde,avspeglas i detta. anses

vad menas.som
FORTViefterlysernågot FMKundorientering är annat som

till kundensistället förmånga gånger,FORTV haragerande. att se
kontrollant. Detregeringenstagit på sig rollen ärbästa, en,som

inom FMmålkonflikt ochåterkommandealltför oftamenar man,
betonarintention. Deregeringensverkligendetundrar äromman

hahårt och verkaralltförmånga gångerframhålls det,ägarrollen,
sigsåuppgift kontrollera FMsigtagit ägnarattatt manen
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saker regeringsperspektiv.rätt Flera intervjuade osäkra påett ärur
Ärvilket mål skall gälla: det de målenöverordnade för FMsom

eller gäller speciella mål för fastigheterna, ändå bara ärsom en
stödresurs MAL-avdelningen helst de mål FORTV harattser som
utarbetat utifrån instruktion och regleringsbrev kundservicensätter
i centrum.

Några intervjuade undrar den målkonfikt råder mellanom som
FM och FORTV medveten strategi från regeringens sida.är en
Några intervjuade sig inte ha problem med Statensanser samma
Fastighetsverk och Vasakronan de mycket kundori-som anser vara
enterade.

Anslags- låncñnzinsicringcllcr

Gränsdragningen mellan låne- och anslagsfinansierade anläggningar
tycker generellt i intcrvjuema inte bra. I vissa intervjuerärsettman
framförs minst alla anläggningar enligt den definitionatt som
används INFl-systemct borde anslagsfinansierade. Bl.a.av vara

förråd och Ilottiljflygplatscma böra anslagsñnansierasanses
eftersom de har så samband med krigsorganisationen.nära

Bchovct lriftorgzinisationav cn cgcn

Inom FM driften central produktionsledares CPLstyrs genom
produktionsuppdrag. Plancrings- och budgctdircktiv underlagutgör
för uppdragsförslag för kommande år. Dessa till CPLomsätts
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således det ordinarieproduktionsuppdrag. Driften inomstyrs
därvid stödproduktionsledningssystemet. MAL-avdelningen lämnar

inga rörande driften dettill CPL. egentliga uppdragDet ärutanges
stödresurs.karaktären inriktningar eftersom MAL ärmer enav

såsom vidmakt-riktade till kämverksamhetenUppdragen är mer
håll pansarbrigad.en

för-strukturförändringar, reduceramålFM:s är utöveratt,
driftkostnader med 3hymingen med år och reducera3 procent per

utvecklapågår omfattande arbete medår. Det attprocent ettper
utvecklingdriftkompetens metodutveckling och även avgenom

lokalförsörjningsplaneringen.

viktigtfleraintervjuerna inom högkvarteret framhöll detI äratt
tycksdriftorganisation. HuvudskäletFörsvarsmakten haratt en egen

låta någonskulle krångligt och dyraredet utom-attattvara vara
skall utförasstående skäl till driftensköta den. Försvarsmaktens att
villFörsvarsmakten sammanfattningsvisinom är att man

krigsbefattningarkaderorganisera dvs använda personal i sina-
varvid driftpersonalen ingår i sin kader,

fastighetsdrift, dvs sköta allagenomföra integrerad typer av-
lämp-utsträckning detfastigheter med personal i den ärsamma

ligt,

driftpersonalgenomföra integrerad verksamhet däri övrigt-
uppgifter fastighetsdrift,ibland får andra än

arbetsgivarenärhet till lokalpersonalen möjlighet kännaattge-
verksamheteffektivinsatser uppnå totaltoch med alla dessa en-

inom Försvarsmakten.

särskild kompetens och detdriva anläggningar krävsFör att en
dylikt.och Enkrav på säkerhet, dvs kunskap larmställs höga om

Driftpersonalanläggning nonnalt inte bemannad. görär sett
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ronderingar två gånger år.ca per
driftpersonalenHela skall krigsplacerad. infördesDettavara

eftersom hela skallFM kaderorganiserat. Krigsorganisationenvara
således styrande för driftorganisationen. Driftpersonal behövs förär
sköta anläggningarna i kris och krig också i depåverksam-att men

heten; i kris ökar utbildningsnivån och etablissementen används.
Även i krig måste etablissementen användas det blir långvarigt.om

Det viktigt entydigtmed arbetsgivaransvar deär ett anser
intervjuade. För all stödproduktion har arbetsgivaransvarFMannan
och det olyckligt FM blev med detta för driftorganisa-vore om av
tionen. Fastighetsförvaltningen utreddes mycket inom FMnoga

Då1988-90. infördes medgav vissa drifttjänsterett system attsom
köptes och driftorganisationema minskade. Såexternt att som
organisationen idag det den billigaste och effektivasteärutser
lösningen. Det kommer dock sårullande Bl äröver.attman se a
kompetensen inte alltid den Eftersom har avvecklatFMrätta.
personal i omfattning de åren så detbetyder det ärstor senaste att
de äldre kvar och de har inte alltid kunskaper.aktuella Denärsom
tekniska sidan måste utvecklas. Försök samordningmed större
mellan hantverkare, driftpersonal och lokalvårdspersonal har gjorts

inom FM.

Problem har tidigare funnits vid gränsdragningen driftmellan

och löpande underhåll underhållFM skall sköta och planeratsom
harDetta löst.är ägaransvar.ettsom man nu

Anskaffning

På frågan anskaffningsprocessen totalt blivit kostnadseffek-settom
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tivare MAL-avdelningen. Beslutsunderlagentveksam ärär man
själva byggkost-bättre och kalkylema är omnoggrannare, men

nadema har minskat tveksamt.är
uppdrag till FortF. NuFörr styrdes anskaffningar styrgenom

preliminärt upplåtelseavtal tecknasFM avtalsskrivandet. Ettgenom
börjaför FORTV skall kunnaFM utarbetat behovsunderlagnär att
förprojektera. upplåtelseavtalet tecknas innan byggstartslutligaDet

dennadå kan inte Inom FMFM längre avbryta ärprocessen.
ochnågot i princip alla preliminäraomständlig eftersomprocess

inomharslutliga avtal skall godkännas HKV. l stortav processen
till hur såg innanFM egentligen inte förändrats i förhållande det ut

gjorderefonnen på ungefärarbetar sättutan som manman samma
utveckling.FortF. Processen dock underärmot

går för långt deDet kommenteras FORTV tycker FM näratt att
Behovsunderlagetfram behovsunderlag för anskaffning.tar en
FORTVsträcker sig ibland i projekteringsskedet som anser vara
problematiken ochderas uppgift. medvetnaDe intervjuade är om

håller långt i harmed vissa gått för denär stort settattom
projekterat också inte kan dra någonklart de att manmen menar

projekteringsskedet. vissaidiotgräns och Imellan behovsunderlag

fall fattas.behövs lite kött på benen innan beslut kan Detmera
finns risk för visst dubbelarbete.

Avyttring

vid avyttring:Flera intervjuade vill ha klarhet i vad händersom
förlusternastå förskall få vinsterna respektive skallVem vem
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Detta viktigt står inför omstrukturering-FMär näratt veta storanu
inför det kommande försvarsbeslutet. FORTV:s regleringsbrevar
kryptiskt på den punkten. FM behöver detta för kunnaär veta att

avvägningar.göra rätt
Några intervjuade FORTV mångainte har tillräckligtattanser
sysslar med förutsätteravyttring. FM det förbättras närattsom

FORTV omorganiseras. idé framförs avyttringenEn är attsom
kunde i bolagsfonn, då vissa risker måste för kunnagöras tas att

etablissement. kanDessa risker myndighet inteavyttra ett ta.en
Annars skall för avyttring ligga entydigt FORTV ochansvaret
inte på någon avvecklingsgrupp fallet. Kommentar:ärsom nu
Enligt regeringsbeslut dvs före bildandet FORTV,1993-03-18, av
"bör Statens lokalförsörjningsverk biträda Fortiñkations-förvalt-

ningen" i avyttringsarbetct vissa etablissement resultat avav som
1992 års försvarsbeslut.

Uppdragsstjrrning

Vad skall ingå i ochhyran har också varit problem. FMettsom
FORTV iallt tillhör ägarrollen ingårär överens attnu om som
hyran medan övrigt skall för.FM uppdrag Det kan uppdragge vara
inom områdena ochmiljö, fortifikatoriska utvecklingsprojektt ex
beredskapsplanläggning. Dock skall så lite möjligtuppdrag som
läggas på FORTV. Om finnsdet andra konsulter skall dessa

utnyttjas de intervjuade. har blivit för krångligt anlitaDet attmenar
FORTV. Andra olösta fastproblem bl dra mellanär gränsenatta
och lös egendom, d vad tillhör FORTV respektive FM.somv s

MAL-avdelningen känner stark för vad händer näroro som
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iingetupphandlasdärförbestâllningsåtagandet slut,är att nu
konkur-skall klaraConfortia inteoch räddkonkurrens är attman

kompetensenfortifikatoriskatekniskaDå försvinner denrensen.
tiotalnågranågot elleruppskattningsvisfinns där, personer.son1
säkerställernågotpåvillMAL-avdelningen sätt attatt man

någraplanerar byggaintebibehålls FMkompetensen attäven om
behövstiden. Detinom denanläggningaravancerade nännaste
drivabyggadministrationenprojektera, skötaförkompetens samtatt

återtagningsskede.ianläggningar inför och ett

inomanvändare För-lokalaRegionala och3.1.2

svarsmakten

Metodik

MAL-koncept,Försvarsmaktenskartlägga hurMed syftet att
ägareföreträdareFORTVinförande kapitalkostnad, etcsom nyav

frånbesökts,fem platserförbandpåverkat verksamheten har

till söder:norr
i Boden,och Uhreg NFo 63-

Östersund,5/Fo iI 22-
i Uppsala,F 16-

ochMKS i Karlskrona-
Ystad/Revinge.iP 7/ Fo ll-

huvudsakligen iinhämtats,besökvid dessaSynpunkter har
intervjuatsmålgrupperDefrån 40-talett sompersoner.grupp,

intresseområden ochnågot olika utgörsrepresenterar av:
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1

Försvarsområdcsbefälhavare Fobef,

chefen för Marinkommando Syd C MKS,

flottiljchcf,

chef MAL-försörjxiingsansvarmed C MFA, kallas i fortsättning-

för MAL-försörjningschcfen.en
2

Fördelningschef C Förd,-
chef för undcrhållsregemente C Uhreg,-
brigadchef C Brig,-
divisionschef,-
ytattackflottiljchef,-
bataljonschef.-

3

Chef för MAL-enhet Fortkompani,tex. ett
chef för intendentur-och fastighetsenhet,

MAL-förvaltare,

driftchef.

4

Depåchef DepåC-
chef för materielenhet C ME.-

Grupp l i huvudsak chefer med territorielltrepresenterar ansvar
i regel också MAL-försörjningschefer falloch i de flestaärsom

dessutom lokala produktionsledare.

Grupp 2 krigsförbandschefer. C regionalFörd dessutomär är
produktionsledare Cmedan Brig lokala produktionsledare.är
C Uhreg skiljer sig från de övriga också MAL-attgenom vara
försörjningschefer inom verksamhetsområde.eget
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MAL-funktio-inombefattningshavareolikaomfattarGrupp 3
också, under MAL-i denBefattningshavamalokalt. ärgruppennen

såvälför"intcrnhyrcsxrärdar" ochförsörjningschefen, svarar
MAL-funktionen.inomförandeverksamhetenplanerings-som genom

fömödenhetsförsörjningen.ochmateriel-Grupp 4 representerar
materielfunktionenMAL-såvälförhaC Depå kan somansvar

materielförsörjningen.inriktadrenodlatCmedan ME motär
"förband"refererar tillnedantenninologisk fråga: NärEn texten

"intemhyresvärdar"såvälenheter,ovannämndasamtligaavses
krigsförband.i fonnslutkundero.dyl.fortkompanier avsom

1995vårengenomfördeREVintemrevisionFörsvarsmaktens
och I3F 15, Lvvid MKV,MAL-verksamhetenrevision av

harUTFÖR revisionsrapportREV:sfått delhar5/F022. somav
gällerdetkartläggningdetaljrikochdjupgående närgjort meren

UTFÖR haft möjlighet göra.vadMAL-systemet attän
igenkännalättdetuppläggningolikanågot är attTrots en

UTFÖR:s iakttagelserdemedintervjuerviduttalanden som
irefereras REV-rapporten, tex.

minskas,måstekostnadernamedvetenhetfinnsdet attatt en-
MAL-systemetkunskapenbrister ihåll finnssinadet på omatt-

och
bl.a.MAL-processenetableralångsiktigdet attäratt processen-

nyttjare. Enochförvaltaremellandialogenutvecklaför att
FörsvarsmaktensFORTV:s ochmed REV-rapportensvårighet är att

exempelvis begreppetsvårtskilja sig. Detkanbegrepp är att omse
intemförvalta-FörsvarsmaktensFORTV ellerförvaltare egnaavser

re.
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Förutsättningar

De flesta intervjuade vid de besökta förbanden väl medvetnaär om
innebörden i förändringarna medan utvärderingen effekter iav
verksamheten osäkra eftersom reglerär och rutiner intemer nya

etablerade och anpassade fullt Detta gäller fördelningenanses ut.
hyresgästerna de totala kostnaderna som fullt genomförsutav

först den januaril 1997 förändringar i rollspelet inomsamt
FORTV och i relationerna mellan FORTV och Försvarsmaktens
förband.

Vid samtliga besökta förband finns positiv och viljasträvanen
genomföra förändringarna. Förbanden visaratt också olika exempel

på förändringarna har skapat förutsättningaratt öka rationalitetenatt
i verksamheten. Man vanligen det varit till fördel förattanser
kostnadsmedvetandet och effektiviteten fastighetskostnademaatt
synliggjorts. Men huvuddelen det framförs i intervjuernaav som
berör de delar där förändringarna inte förväntningardemotsvarat

förbättringarhaft förbanden. Vid frågan vilkauteman om man
kan för MAL-verksamhetengöras effektivare, handlargöraattanser
vanligen tycker har dragits felatt gränsenattsvaren om man

mellan de anläggningar direktavskrivs mer renodladesom
befästningar och de låneñnansieras, flottiljflygplatser,Lex.som
ubåtsdockor och ammunitionsförråd, vilket ha lett tillanses en
onödig byråkratisk hantering med betalningar för sådant som
egentligen behövs i krigsorganisationen.

Redovisningen förbandsbcsöken kommer till delatt storav
återspegla de områden förbanden vill förändra för uppnåattsom
högre effekt i verksamheten.
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förbandsnivånFörändringar i

begreppanvändabörinteintervjuernågrahävdas iDet att man
varken"LEMO-refonn" eftersomeller"MAL-reform"som

egentligaordetsrefonn inågonLEMOellerMAL-konceptet är
allmänhetiförändringenpåtagliga attmening. Den varamest anses

vilkettydliggjorts,harMAL-resurserutnyttjandeförkostnaderna av
kostnads-den internadelstvåialltså har skett etapper, genom

underhålls- ochkapitaltjänst-,dedelsredovisningen, genom
vidare tillförredovisar ochFORTVadministrationskostnader som

Försvarsmakten.
kostnadernahöjdaderamneutral, dvsskulleFörändringen vara

verksam-förminskainteskulleför fastigheterna utrymmet annan
Än Försvars-ramkompensationhar inte denså längehet. som

varför1997införnyttjamalokalatill deerhållits fördelatsmakten
kompensa-få delfulltintefinns hos demviss utöver att avoroen

varitinterefonnenintervjuadenågrahävdartionen. Dessutom att
kanuttalandentill dessa nämnas attramneutral. Som kommentar

uppdragmedKommittén1995:13 atti SOUdiskuteradesfrågan av
s.k.deFörsvarsmakten,osäkerhet för svartaekonomiskaanalysera

skulleförsvarsanslagetskulle innebäraRamneutralitetenhålen. att
minskaochkapitalkostnadensynliggjordadenöka lika mycket som
skulleiställetinvesteringskostnaderdelika mycket som nusom

fastighets-tillframkomKommitténlånevägen.finansieras att
verkligafall denneutralbudgetmässigtvaritreformen vart om

Menplanerade."denkommerinvesteringsvolyinen motsvaraatt
tillförhållandeiinvesteringarsinaminskatförsvareteftersom

för investe-fastighetsrefonneniavdragetså blevförsvarsbeslutet,
kommen-kanbyggandet. Dettafaktiskadetringskostnader större än



68 Intervjuer SOU 1996:97

med avsiktenteras refonnenatt ramneutral. Dis-göraattvar
kussionen tycks egentligen gälla denna kompensationtypom av
skall med fixt värde eller i förhållandeett till faktiska investe-ges
ringar. Bägge metoderna har nackdelar, fixt avdrag ärettmen
enklare och klarare hantera stymingssynpunkt. påatt Attur synen
fastighetsrefonnen präglas diskussioner kring ramkompensationav

f.ö. vad kanär sig bakgrundvänta Försvarsmaktensmotman av
traditionella intresse för priskompensation.

LEMO-refomien och de fastighetsriktlinjema har skapatnya en
Ägarföreträdaren,rollfördelning. FORTV, står för kapitalförvalt-ny

ning och tillhandahållande MAL medan Försvarsmakten står förav
och hyresgästema, Försvarsmaktens förband, står för driftpengarna

och löpande underhåll underlag för långsiktig underhållsplan.samt
Rollema hyresvärd/hyresgäst har, hävdas idet intervjuerna,som

i förbandsnivån blivit otydligare och litet komplicerade medmer
LEMO-förändringen. I övrigt arbetar vid förbanden i huvudsakman

tidigare:som
MAL-resurser utnyttjas i drag tidigare.stora som-
Planering drift och underhåll genomförs ungefär tidigare.av- som
Drift och underhåll MAL-resurser utförs tidigare vidav- som

förbanden och med förbandens egna resurser.
Organisation och bemanning i MAL-organisationen iär stora-

drag densamma tidigare. Vid några förbandsom attuppges
MAL-organisationen har utökats.

De påtagliga förändringama förutommest de begreppenär nya
MAL, MAL-ansvar mm :

ökat kostnadsmedvetandeett hos de chefer utnyttjar- som
MAL-resurser,

ökat frånett produktionsledningen i nyttjande-engagemang-



69IntervjuerSOU 1996:97

ochplaneringen
MAL-resurser.nyttjandetbegränsaökad strävan att aven-

detintervjuade mestbland de äruppfattningsamstämmig attEn
kostnadsmed-ökatförändringamamedpositiva äroch ettpåtagliga

nivåer.olikachefernahosvetande
hurfrämstavseendesynpunkterkritiskamångaocksåfinnsDet

nedanståendeIutvecklats.förändringarnatillämpningen av
synpunkterantalrubriker,olikaunderredovisning ett somtas upp,

besöktadeflertalalla ellervidberörtsolika formeri ett av
förbanden.

MALStyrning av

meddriftenhävdarintervjuatsdriftcheferde attFlera somav
samordnasskulle kunnavälmycketreglerteknikochmodem styr-

län.ellerlandskapområden,geografiskabetydligt tstörreöver ex
fördelas änsättdriftresursema annatdet kräver ettMen somatt

fördelat.det ärnu
drifthävdarMAL-enhetemainom attbefattningshavareFlera
Enhyresgästen.förförunderhåll änoch ägarenär ett ansvarmer

ordning,bakvändupplevervad hanpekarcheferna som enav
underhållsplanenlångsiktigadenutarbetarhyresgästennämligen att

ändraskostnadsfritt. Dettaoch dessutomhyresvärden nu
underlagetmedanplanarbetetFORTVinnebärande övertaratt

ramavtalet.enligtutförs FMav
driftfunktionenhävdatflerachefer hardriftansvarigaBland att

utanförorganisationhanteraskunnaskullefördelmed av en
delEnföretag.friståendeellerFORTVFörsvarsmakten, ett avav
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de MAL-försörjningschefer intervjuats har inte uttryckt stödsom
för denna lösning förordartyp utanav ettegna resurser men
betydligt mindre antal MAL-försörjningschefer för åstadkommaatt
ökad geografisk samordning resursutnyttjandet. Arbete medav
denna inriktning genomförs Högkvarteret.nu av

Andra MAL-försörjningschefer hävdar MAL-ansvaret skallatt
bibehållas driften kan köpas från MAL-attsom ettnu men annat
område eller från fristående företag. Det har framförts i intervjuerna

detta problem inte kan lösasatt lokal nivå stymings-ärutan ett
problem i den centrala ledningsnivån. För närvarande styrs
MAL-verksamheten i fyra ordervägar/program vilket inte kan
påverkas i den lokala nivån. harDet enklare styrningenansetts om

MAL-försörjningschefema gjordesmot i samordnad orderväg.en

Krigsförbandschcfcrnas inflytande i MAL-frågor

Samtliga intervjuade krigsförbandschefer sig ha ett ytterstanser
marginellt inflytande i MAL-verksamheten. De deltar i nyttjande-
planeringen inflytandet begränsat till antingenmen attanses
utnyttja lokaler full hyra eller avstå från Någralokaler.mot att
krigsförbandschefer hävdar möjligheterna påverka, främst iatt att
närtid, i denär gamlasämre organisationenän före ochMAL-nu
LEMO-förändringama när FortF arbetade uppdrag deav
militära myndighetema.

Det besluten ligger längre bortatt HKV och FORTVanses nu
tidigare då Fobefän och kundeMB beslut i utsträckningta större

Inom MÅL-verksamhetenän har någon nämnvärd delegeringnu.
till krigsförbandschefema inte kunnat spåras vid de besökta
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förbanden.
svårtframfört detocksåKrigsförbandschefema har är attatt

heltminskasskall kunna ärförstå kostnaderna närhur man
monopolställning. Detklarhatill FORTVhänvisad ensom anses

uppnå högrelättarekrigsförbandschefema,skulle, enligt attvara
i konkurrens.förhyming kundekostnadeffekt till lägre görasom

MAL-verksam-kallasvadirritationsmomentallmäntEtt är som
Besparingsmålenbesparingsmål.gäller"gräddfil" dethetens när

MAL-kostnademadärbudgetentotaladenoftast i procent avanges
genomföras betraktas,skallbesparingen sägeringår. Men när man,

vilketfår påverkasintekostnad görfastMAL-kostnaden somsom
förbandspro-delarnaövrigafår debärashela besparingenatt avav

den delenkan observeratill dettaSom kommentarduktionen. att
tillskostnadfastFORTVtillhyraMAL-kostnaden ärär ensomav
in-O-lösning,ellergått dvs detuppsägningstiden ärut, en

kostnadernasikt påverkakortsvårtnebärande det altatt anses
förhyrning.rådandei en

FörsvarsmakteninomutvecklatsintemliyresmodellDen som
handlingarliknandeKontrakt ellertungarbetad.alltföranses vara
och bordehanteringeninternabyråkrati i denonödigupplevs som

nyttjatförteckningupprättadsamrådmed i överkunna ersättas en
MAL-bestånd.

enligtMAL-objektavställa/axrveckla ärMöjligheterna att
MAL-objektflestadebegränsadekrigsförbandscheferna attgenom

alternativförsvårarvilketavskiljbarautnyttjar intede är ensom
deFörsvåradetilli sin lederanvändning är att avyttra.atttursom

ochåruppsägningstiden lavställasobjekt kan omansessom -
lång. Förföralldelesåromkring 2i budgetprocessenmed tiden -
kostnader.allaFörsvarsmaktenbetalaravskiljbartintedet ärsom
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Det finns då, det, inga ekonomiska incitament för FORTV attanses
arbeta snabbt med avveckling sådana MAL-objekt ävenav om
Försvarsmakten inte har någon kritik FORTVzs faktiskarörsom
hantering. För avskiljbara fastigheter betalarsägssom upp
Försvarsmakten ingen hyra efter uppsägningstidens slut. harDär
istället FORTV eventuellt incitament fönnånligett göraatt en
avyttring användningen FORTV:s överskott dvsattgenom av
mellanskillnaden mellan försäljningsintäkter och bokfört värde, med
avdrag för kostnader regeringen. Kommentar: Iavgörs av
regleringsbrevet till FORTV för står:1995/96 "Fortifikationsverket
får disponera de överskott och skall finansiera de underskott som
uppkommer vid försäljning försvarsfastigheter. Vid avyttringav av

objekt kan regeringen kommastörre utfärda föreskrifter föratt
dispositionen överskott eller finansieringen underskott."av av

MAL-försörjningschcfcrnas och MAL-cnhctcrnas roll

MAL-försörjningschefcn har ungefär tidigaresamma ansvar som
vad drift och löpande underhåll. MAL-planeringen haravser
ungefär karaktär den tidigare generalplaneringen.samma som
Skillnadema MAL-försörjningschefen har rollenär att som
intemhyresvärd nyttjama MAL-resurser och rollengentemot av som
hyresgäst FORTV och dessutom ansvarig förgentemot är att
underlag för det planerade underhållet överlämnas till FORTV.

Ansvar och roll generellt klart definierade för deanses vara
olika MAL-ansvartyperna är:av som
Typ A Internförvaltare, drift och specialistkompetens

Typ B Intemförvaltare och drift
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C IntemförvaltareTyp
förbandenbesöktaMAL-försörjningschefer vid deSamtliga

krigsförbandschefer och andrarelationer tillsig ha braanser
tillrelationersig också ha braflestaintemhyresgäster. De anser

ägarföreträdareFORTV rollkontorFORTV regionala även somom
ifrågasätts.

genomgåenderegionala kontorConfortiasRelationema till anses
ochbehovtill kundensConfortiabra. anpassatvara meransesvara

intressen"ha "egnaFORTVsamarbeta medlättare änatt som anses
bevaka i samarbetet.att

gamisonema,främst i deMAL-försörjningschefer,Flera stora
liksomMAL-förvaltningsansvaretfördelningenatt avanser
MAL--samutnyttjandeökatförsvårarMALstyrningen ett avav

för-samtidigtMAL-försörjningschefer ärDe somresursema.
börMAL-försörjningsansvaretsvarsområdesbefälhavare attanser

antaletminskavilket skulleterritoriellatill detknytas ansvaret
MAL-förvaltningenframhållitsocksåharansvariga. Men det att

gällerfall deti varjeindelninglänsviskunna närskulle ges en
underhållsansvardrift- och

köperCMAL-försörjningscheferocksåfinnsDet typ somav
nödvändigtändå detunderhåll och Boch Adrift typ ansermenav
åstadkom-kunnaför lättareMAL-försörjningsansvarha attegetatt

verksamhetsområ-sittinomMAL-nyttjandetrationalitet ihögrema
Åsikterna geografisktökatcheferna emellan. Ettsigskiljerde.

dockförefallerunderhållsresurserdrift- ochsamutityttjande varaav
uppfattning.en gemensam

marinen,ochinom arménfrämstcentrala styrningen,ökadeDen
dimensione-driftenhåll besvärande. Inompå flera styrsvaraanses
innebärpcrsonalramarringen attsomresursema genomav
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förbanden upplever för förhållandesmå i till deäratt resurserna
uppgifter skall lösas. Alla beslut MAL-anskaffning påtassom om
central nivå. De centralt tilldelas förbanden förresurser som
avveckling inte stå i proportion till Sombehoven. exempelanses
har anförts avvecklingen truppbefästningar med nuvarandeav som
resursnivå vid del förband kommer år.10 Detänatt taen mer
innebär i vissa fall förbanden tvingas förnya uppsägningsbaraatt
arrendeavtal för befästningar avvecklingsobjekt.ärsom

Gränsdragningen mellan anslags- och lånefmansierade an-
läggningar i allmänhet tydlig har de flesta ifrågasatts.anses men av
Vid alla besökta förband har framförts ammunitionsförrådenatt
borde tillhöra de anslagsfinansierade objekten. Vid några förband
har hävdat drivmcdclsanläggningar och mobiliserings-ävenattman
förråd borde anslagsfinansierade. Som motiv dessaattvara anges
förråd del krigsförbandet ungefärär sätten av samma som
befästningar det. flestaDe anläggningar för ammunitionär
bemannas i kris och krig krigsförband löser sina krigsupp-av som
gifter i anläggningarna. Många förråd, särskilt i Norrland, är
belägna i områden bebyggelse och verksamhet och harutan annan
dänned inget altemativt användningsområde vilket dem svåragör

att avyttra.
Inom flygvapnet llottiljllylgbaser i krig ärattanser man som

huvudbas eller sidobas med anslutna anläggningar borde vara
anslagsfmansierade. Detsamma gäller luftförsvarscentra-bem annade
ler och radarstationer.

Vid de förbanden cheferna för MAL-enhetemastörsta är
yrkesofñcerare i nivå 3 dvs har genomgått högre utbildning vid

Militärhögskolan dvs överstelöjtnant eller major med högre kurs.
råderMen det brist fortifikationsutbildade yrkesofficerare i den
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behöva dennivån. Chefema för MAL-enhetemade stora anses
främstnivåutbildning och det stabskunnande 3 representerarsom

krigsförbandschefermedför klara stabsarbetet och samverkanatt
förband bemannatsoch högkvarteret. Därför har flesta besöktade

fortifikationsut-nivå befattningshavama inte harmed 3 även om
förvaltnings-finns fackmässigbildning. Vid samtliga förband

i nivåfortiñkationsutbildade yrkesofficeramakompetens degenom
kurs ochmajor med lägre4

fastighetsenhetenchefen för Intendentur- ochInom flygvapnet är
nivå fortfikation-officer chefen för MAL-avdelningenmedan3 är

sutbildad officer nivå

förbanden har relativtMAL-enhetema vid de besökta genomar-
avvecklingsobjekt.mångaförhållandevisbetade MAL-planer med

kunnatmediakostnadema el 111.111.har kunnat redovisaMan att
höjts. Däremotsänkas nyttjamas kostnadsmedvetandeattgenom

fåavvecklingsprocessen alltför långsam att ytterst avgenomanses
objekten i avvecklingsplanema har fysiskt avvecklats.

objekt har vissa MAL-avställaFör stimulera nyttjamaatt att
frånkostnaderna för tomhyrorförsörjningschefer tagit över

förpåhögkvarteret gjortnyttjama. I vissa fall har sätt attsamma
MAL-beståndet.stimulera minskningen av

Relationer till FORTV

frånavstårfrånAttitydema hos de intervjuade varierar att man
kritiska. börkritiska eller mycket Detkommentarer till äratt man

starkadetfrågor med tankegrannlagabetonas detta äratt
nyansskill-finnsmyndighetema. Detömsesidiga beroendet mellan
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nadema mellan reaktionerna från de intervjuade kategoriema.

När det gäller FORTV regionala kontor flera chefernaanser av
för förbandens MAL-enheter har bra relationer främstatt man

där tidigare kollegor och känner varandra väl.att mötergenom man
Bland krigsförbandschefema har många ifrågasatt FORTV roll

och FORTV i allt försätt hög grad framhålla sinatt agera. anses
roll ägarföreträdare och ha relativt litet intresse uppträdasom attav

stödfunktion till förbandsproduktionen vilket naturligtvis liggersom
i krigsforbandschefemas intresse.

Många FORTV har tydligt markerad monopolställ-attanser en
ning relativt de till verket hänvisade förbanden. Situationen anses
inte bli bättre verket dessutom myndighet direkt under-att ärav
ställd försvarsdepartementet och i den rollen kan diktera villkor
inom MAL-området.

I flera fall upplever vid förbanden underhållsåtgärder ärattman
inriktade bibehålla högt kapitalvärde till-mot att ett änmer att

godose krigsförbandschefemas behov för produktionen nödvän-av
digt underhåll.

FORTV upplevs centralstyrt vilket försvåra ettsom anses annars
bra samarbete med de regionala kontoren. skulleDet lättare,vara

det, samarbetasägs generaldirektören för FORTV visadeatt om
förtroende för och litade på sina regionala chefer.mer mer

FORTV ha ungefär kompetens redan finns vidanses samma som
förbanden och därför inte tillföra särskilt mycket utananses snarare

i MAL-verksamheten.utgöra Den utökningomväg deen av
regionala kontoren aviserats del förbandschefemasom oroar en av

därigenom bygger ökad dubbelkompetensattsom anser man upp en
med ökade nyttjandekostnader följd.som
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MAL-konccptct stödfunktionsom

Som stödfunktion har MAL-konceptet haft ovanligtmed intemhyror

genomslag berört många befattningshavare och chefer.stort som
Det också ha medfört ganska vid för-mycket merarbeteanses
banden. Flera intervjuade cheferna MAL-frågomade attav anser
fått alltför uppmärksamhet och tagit från de primärastor resurser
uppgifterna allt krigsförband. harproducera Detärtrots attsom
också hävdats MAL-konceptet mycket metod skapadyräratt atten

ökat kostnadsmedvetande hos cheferna. kostnadsmedvetandeEttett
i mycket liten utsträckning kan i ökningomsättassom aven

produktiviteten i verksamheten.

ADB-stöd

Vid flera förband har pekat behovet i MAL--datorstödman av
verksamheten. Möjligheterna begränsade.använda INFI Iäratt
samband med omstruktureringen 1994 och FORTV rollnya
avvecklades och ulvccklingsgmppen för INFIstyr- system som
fanns vid FortF. Systemet har överförts till Försvarsmakten.nu

Vid förbanden utvecklas därför olika PC-lösningarlokala av
blandad karaktär i Samtidigtanvänds MÅL-verksamheten.som
uttrycker för kommunikations- och anpassningssvårigheterman oro

och FORTV föroch/eller Försvarsmakten utvecklar datastödnärom
nyttjande.gemensamt
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3.2 Förvaltarperspektivet.

Synpunkter från vidanställda FORTV

Nedanstående frånredogörelse bygger dels skriftliga svar
ledande företrädare för FORTV, dels muntliga intervjuer med ett

befattningshavare. huvud-15-tal antal chefer vidDessa är ett
kontoret, huvuddelen regionkon-fastighetschefema cheferna vidav
toren förvaltare vid regionkontorensamt ett av

Refonnens effekt3.2.1

viktig effektEn reformen hittills enligt intervjuer attav anses vara
försvaret har gått ifrån årsentreprenader drift-upphandling avav

underhållstjänster, Manjämföroch vanlig fonn tidigare.som var en
med situationen före juli militära myndigheternal 1994 denär
själva hade förvaltaransvaret på som dåoch uppdrag FortFut

renodlad uppdragsmyndighet idag och andra.änvar en mer
Försvaret har haft företag "gått någonbarn i huset"som som som
uttryckte det. Vidare upphandlingens ihar storlek ökat mättt.ex.
antalet berörda objekt övrigt påbyggnader och bedrivs iäven ett

effektivt Någon kundeintervjuad planeringensätt. nämner attmer
bedrivas effektivare våren fickredan 1996ännu vetaom man nu
vilka skulle för effektengälla 1997. Exempelramar som av

projekt avveckling truppbefästningar värn etcstörre är att om av
kan i projekt i jämförelse med i blir den50 2göras taget,av
upphandlade kostnaden befästning 60 lägre.procentper
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intervju-enligtunderhållsplaneringeneffektEn är att nu,annan
systematisk be-byggertidigareutsträckningi änstörreer,

FORTVhanså långtgårintervjuadsiktning. En attatt menar
bestånd.obesiktigatövertog ett

genomsnittligtfastigheternaintervjuadedeDäremot attmenar
bestånd",friskt"Vidåligt skick.särskiltinte i övertog ettsett var

intehyggligStandardenintervjuad. ävensäger manomvaren
undantagetpekarNågonmed tekniskt, atthängt säger annan.en

ned,skulle läggasförbandi defastigheternamöjligen somvar
läger. Fleraskräpigagamla attnågon nämner svararannan

skick, andrai mycketvissa delardvsbeståndet ojämnt, gottvarvar
eftersomflygplatsernastandardhögExempeli ärdelar sämre.

vissafinnsflygplanen. Detriskera skadorvilleinteman
medanfastigheter,välsköttahadeförsvarsområden extremtsom

fastighets-osystematiskmedorganiseradedåligtandra envar
FORTVzsintrycketbefästningardet gällerförvaltning. När är att

underhållsnivån.förändringnågoninneburitinteÖvertagande
hoc-adgjordesdetbudgetregulator,varitUnderhållet hade stora

betydande,"Budgetårseffektenåret. externti slutetinsatser varav
interntochbudgetenöverskridadödsstraff pånästintilldet attvar
leddeintervjuad. DetLmdcrskrida",självmorddet sägeratt envar
frampressadetidplanerhopplösadåliga affärer,till trots man

planering.långsiktigbedrivaförsökerupphandlingar. Nu merman
lågapå förlågintervjuadeocksåfinnsDet att manmenarsom

fastighetemasiutslagbörjatinteunderhållsnivåer. Detta ännu ge
Någonnedåtgående. atttrendenkvalitet menaratt varmen

bakomfaktornstyrandedentidigarearbetsmiljökraven mestvar
underhållFORTVframhållerunderhållet. Någon göratt somnu

ochdriftbetraktadetidigaremyndigheternavad de militära som
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betalade med driftpengar.

En effekt antalet uppsagda lokaler har ökat.är attannan
Försvarsmakten har börjat bli kostnaden. Denna effektvarse
fördröjdes, hävdas det, högkvarteret ända fram till januarilattav

inte1997 fördelat hyreskostnaden vilket kan kommenteras med att
Försvarsmakten i sin underlaget från FORTV intetur attmenar

Överhuvudtagetmöjliggjorde tidigare fördelning. någon attmenar
refonnen egentligen inte riktades underhålletmot utan mot
"överytorna och lokalutnyttjandet och inte gjorde sigatt man av
med det gamla".

En effekt frånvaro kapitaltjänstkostnader fönnodligenav av var
överinvesterade, den minskning iatt ävenman om man nu ser

investeringar svår enbart hänföra till reformen fram-är att utan
förallt nedskarningshoten. Av de tidigare nyproduktions-styrs av
och ombyggnadssatsningar dominerade nyproduktionen, medan det

ombyggnaden dominerar.ärnu som

3.2.2 Incitamenten och kostnadspressen

UTFÖRfrågaEn ställt till de intervjuade vilka incitamentärsom
FORTV och Försvarsmakten har för kostnader, dvs huratt pressa

uppbyggt i detta avseende.ärsystemet
Incitamenten inte glasklara, någon. Statsmakterna harär säger

inte givit några incitament, bortsett från avvecklingsverksam-oss
heten, Beträffande kostnadspressen i övrigtsäger en annan.
hänvisas till ämbetsmannarollen och den professionella stoltheten.
"Vi känner för Försvarsmaktens har äm-ettansvar pengar,
betsansvar. Vi inte bolag". villMan visa sig kompetent ochär ett
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isitterlncitamentetandra.erkännsså detjobb brasittsköta att av
ryggraden.

betydelse nämntsincitamentetekonomiskaendaDet somav
användningeninnebärandeavvecklingsverksamheten,i attfinns av

regeringen.överskott avgörs av
fåttharFORTVkostnadspress,har tremyndigheter ävenAlla

förvaltningskostnaden.påbesparingsbetingprocents
avveckla.Även kostnadsineitamentstarkaharFörsvarsmakten att
ovanligt.tidigarevilketmarkområdenavvecklasNu även var

haockså tycksFörsvarsmaktenFORTVuppleverDäremot att
påfastigheteravskiljaintevillavvecklingen,hinder t.ex.mot man

fortsattadenvillönskar,FORTVdet styra an-sätt mansom
FörsvarsmaktensmedharhinderEtt göravändningen attannatetc.

fastig-behöverintekrigsförbandschefennivåer;många även om
bedömningar.andraöverordnadehanskan göraheten

FORTVFörsvarsmaktenkostnadspress utövarDen sersom
områden:olikapåolika ut

förföremålmkr,Administrationskostnaden,f.n. 134 är noggrann
fråndirektivenligtoch skallsidaFörsvarsmaktensfrånbevakning

medminska 3regeringen procent.
omfattningenipåverkanFörsvarsmaktensbestårunderhållet att-

ifrågasätts.
konsekvensmatematiskKapitaltjänstkostnaden är aven-

anskaffningskostnaden.
miljoner12-14uppdragskostnadergällerslutligendetNär-

försiktig iblivitFörsvarsmakten attdet94/95kronor att meranses
myndig-mellandragkampenkanParentetisktuppdrag.lägga ut

FÖFA Försvarsmaktenfråntillyttrandeillustrerasheterna ettav
"DeFORTV:dimensioneringenanledningmed1993-10-25 avav
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fem tjänsterna skall finansieras uppdrag från skallFMsom genom
enligt FM uppfattning innefattas i den medgivna på 130-35ramen
personår. Det skall åter påpekas FM inte köpa särskilt stödatt avser
från FORTV".

Kostnadspressen i underhållet på detutövas även sättet att
FORTV:s bedömning den nödvändiga totalramen inte accepterasav
på den regionala nivån ovanför chefen för MAL-försörjningsan-
svar, tilldelarsom ramarna.

intervjuadEn illustrerar vad han vill beskriva fomierna försom
kostnadspressen med exempel. FORTV och Försvarsmaktenett
hade tecknat preliminärt upplåtelscavtal ombyggnadett etten av
förråd. Vid anbudsgivningen kom ingen offertgivare under den
angivna kostnadsgränsen. Några funktionerna skars bort, t.ex.av en

och ombyggnadenmotorvännare, kunde genomföras inom den
bestämda kostnadsgränsen. När nyttjaren, dvs Försvarsmakten, fick
klart för sig ombyggnaden inte skulle inkluderasatt motorvännaren
gjorde denna installation hand. Dänned, denman egen menar
intervjuade, saknar kostnadspressen mening.

Huvudincitamentet Försvarsmaktens benägenhet ha kvarär att
eller bygga vilket den synliga kapitaltjänstkostnaden.nytt, styrs av

FORTVFör har valt innebar så totalett system gottman som som
kostnadsgenomskinlighct. Försvarsmakten skall direkt kunna följa
kostnaderna för olika ändamål och objekt, vill inte riskera attman
FORTV bygger fonder med överskottsmcdel inte klart kanupp som
hänföras till objekten byggnaderna. Detta minskar möjligheterna

skapa ekonomiskt rörelseutrymme för fastighetsförvaltaren,att ett
i sådant inte kan arbeta med omfördelningar mellanett systemsom

olika ändamål i syfte nå ekonomiska besparingar helheten.att
En de intervjuade påpekar FORTV ägareföreträ-ävenatt ärav om
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kostnadsstymingsfilosofibehållithardare systemet som omsamma
stödmyndighet till Försvars-uppdragsmottagandeFORTV var en

makten.
stadgar:Ramavtaletdock vissa rörelseutrymmen.finnsDet

betalnings-enligtunderhåll erläggslånefinansierat"Ersättning för

genomförandet"paragraf 5.utifrånobjektsvisplan och beräknas
formuleringRamavtaletsintervjuadedeEtt attmenarpar av

objektenkonkretavid debundenhet änmindremedger manen
kanavtaletsinom Rammycket välochhittills tillämpat att ramman

underhållskost-följer FORTV:shyror. F.n.med utjämnadearbeta
förhyranvilket innebäri detaljkostnaderprojektens ettnader att

hyresperioder.tvåkraftigt mellanobjekt kan variera

Övriga huvudfunktio-desynpunkter på3.2.3 tre

nerna

driftUnderhåll och

FORTVdriften.Försvarsmakten ärgenomförEnligt ramavtalet
det. DeönskarFörsvarsmaktendriftengenomföraberedd att om
till vissaunderhålldrift ochför dettaFORTV anförskäl är attsom

drift,genomfördvälkärl, dvskommunicerande ävendelar är omen
liksomunderhåll,minska behovetkankostnadskrävande,den är av

tvärtom.även
driftsåvälförjuliföre 1994Försvarsmakten hade l somansvar

stadgade1994FORTV marsmed attunderhåll. Ramavtalet
ochdriftfinansierarochgenomförFörsvarsmakten planerar,
iplaneringfördäremotunderhåll. FORTVlöpande ansvarar
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samråd med Försvarsmakten "planerat underhåll" församtav
genomförandet detta. "Vid genomförandet skall Försvarsmaktensav
verkställighetsresurser möjligt utnyttjas" paragraf i7 avtalet.om
Försvarsmakten har efter den juli1 haft1994 för änresurser mer
enbart lokalförsörjningsplanering som lokalförsörjningensär en av
huvudaktiviteter enligt förordningen och drift i enlighet med
ramavtalet. Detta enligt intervjuer med FORTV, bakgrundenär, till
diskussionerna mellan myndigheterna vad drift respekti-ärom som

planerat underhåll.ve
Det pågår arbete inom FORTV utfonna regler förett attnu

Försvarsmaktens genomförande driften. Detta FORTVav ser som
skapandet förutsättningar för kvalitativt genomförandeettav av
driften och för rationaliseringar och reduceringar driftskostnader.av
Enligt andra intervjuer denna regelstyming dåligär typ av en
ersättning för den samordning drift och underhåll bordeav som
kunna erhållas förvaltaren har full kontroll både drift ochöverom
underhåll.

FORTV plan för och genomför planerat underhållupprättar av
försvarsfastigheter, dvs verket har under det första året övertagit
Försvarsmaktens underlag för denna underhållsplanering. FORTV
genomför underhållet i samverkan med Försvarsmakten, medan
Försvarsmaktens roll betala kostnaden enligt fastställdär att
betalningsplan. Vid särskild underhållsberedning mellanen
Fortifikationsverkets huvudkontor och fastighetschefer å sidanena
och företrädare för Försvarsmakten å andra sidan, träffas överen-
skommelser den tidens planerade underhållsverksam-närmasteom
het. Fortifikationsverket utgår i dessa överläggningar från lagar och
förordningar och från målet hur fastighetens värdebeständighetom
skall säkerställas. Försvarsmaktens utgångspunkt behov ochär
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irationalitetellerkravkrigsförbandetsföranleddaönskemål av
förbandsproduktionen.

underhållsbe-skerFörsvarsmakteninombudgetdialogerEfter ny
slutligförvaltningskontorFORTVzsträffarDärefterredning.

MAL-försörjningsansvarig inomrespektivemedöverenskommelse

Försvarsmakten.
bedömningarolikaiblandFORTVfrånsynpunkterEnligt görs

villFörsvarsmaktenvarvid satsaFörsvarsmakten,ochFORTVav
medavvaktavillFörsvarsmaktenFORTV.underhålletpåmindre än

särskilttendensDenna ärhyran.höjerdetunderhållet eftersom
reduceravillFörsvarsmaktenfalli deFORTV,uppenbar, menar

idockFORTVlokal. strävaravvecklinginförunderhållet enav
Linderhållsnivå.högrevidhålla fastsådana lägen att en

driftkostnademareduceramålharFörsvarsmakten attsatt som
Försvars-inomutredninggrundatårligen,med 3 procent en

iFörsvarsmaktenbiståönskarFORTV1995-03-15.makten
förutsättningargenerelltmål ochuppnå dettapåarbetet att geatt

projekt,särskildaharFORTVEnligtdriftkostnader.minskadeför
i VA-system,och åtgärderkontrollförmetoderutvecklingt.ex. av

förståelseFörsvarsmaktensresultat.påtagligagivitelsäkerhet m.m.
gällerdetökatdet, närhar,och planerFORTV:sför ansesansvar

underhållsplaneringen.
FORTVFORTVförföreträdare attmarkgällerdetNär anser
kunnamark förunderhållkunskaper attsina"fördjupa"bör avom

övningsverksamhet.förförutsättningargodaFörsvarsmaktenge
ingångårs1996vid ännuhadeskogsbrukGenomförandet av

samrådDärefter harFörsvarsmakten. ettmedsamordnatsinte
preciseringarantalgenomförtsmyndighetemamellan ett avom

från1996-03-19tjänstemeddelandevillkor seförvaltningens
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FORTV skall gälla från den julil 1996 och vadsom gäller de
ekonomiska rutinerna börja tillämpas den januaril 1997.senast
Däremot har någon ändring inte skett i själva ramavtalet, t.ex. av

mycket konkretett stadgande i 5.4.2. Jakt och fiske: Jakt och fiske
förbehålletär personal enligt FM bestämmande.

Nyanskaffning

Inför nyanskaffning anläggningar betonas från FORTV:s sidaav att
det särskiltär väsentligt erfarenheter från befintligtatt bestånd tas
till Här kan vissa andra värderingar till skillnad frånvara. lokaler

Ävenbli aktuella. anläggningar i hög grad krigsorgani-om styrs av
sationens behov finns det antal valsituationer harett som en
fastighetsteknisk karaktär och i vilka teknisk expertis utanför
krigsorganisationen kan fylla funktion. Det kan gällaen t.ex.
särskilda krav för tillträdesskydd, driftsäkerhet, driftinstruktioner,
reservdelar, försörjningsinedia Påverkbart valär t.ex.m.m. av

Ävenuppvännningssystem. erfarenhet från underhållsverksamheten
värdefull införär nyanskaffning anläggningar.av
Motsvarande kan föras inför nyanskaffning mark.resonemang av

Erfarenheter från konsekvenser Försvarsmaktens mekaniseringav
och förändrade genomförasätt övningaratt vid dagens övnings-
och skjutfält måste, enligt FORTV, tydliggöras. Erfarenhet från
tillståndsprövning ha betydelse vid nyanskaffning.storanses
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Avyttring

svårighetersig haför FORTVEnligt företrädare attanser man
enskildadrift dentill uppföljningpåverka Försvarsmakten av

FORTV haravyttringsverksamheten.förfastigheten, till nackdel en
underhållförutsättningar förochfördjupa kunskapsträvan att av

avyttring.förför få underlaginfrastruktur inte minst att
gått50-årsarrendenmängdoch har dockMellan 1992 1995 en

fart på avyttringen.vilketut satt

rollspeletSynpunkter på3.2.4

mellanrollspeletinställningMyndigheternas officiella är att
detfungerar allt bättreFörsvarsmaktenFORTV och attmen

framlyfterintervjuemabrister. enskildafortfarande finns De ett
också detintervjuadebrister, flertaletantal attäven menarom

fungerar bra.
kategorinpå rollspelet. DenTvå linjer fram skymtar i enasynen

andrapraktiskt", denproblemen"vi löserintervjuade talar attom
förvaltningmåsteFORTV:s principertalar genomsyrasommer om

nivå.lokaloch rollspel även
Även rollspelet. Detkritikharde pragmatiskt inriktade mot

fastlagda fonnerna,följer definns brister i hur attt.ex.ännu man
elleruppsägningtillräcklig stringentFörsvarsmakten inte attgör en

behov"amnålakorrektafastän detbeställningar är attgör avman
intedockfonner börpå striktaförändrad upplåtelse". Kravet

handlarintervjuad,byråkratism,upplevas utan mermenar ensom
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ordning och reda.om
fel i rollspelet tydligen Försvarsmakten ibland kommerEtt är att

med framkommer ialldeles för preciserat underlag. Dettaett ett par
intervjuer. Man har redan gjort anskaffningskalkyler, ritningar m.m.
vilket låser FORTV:s planering och förslag och ibland kan leda till

dubbel kostnad FORTV underlagutarbetar liknandeävenattgenom
på Försvarsmaktens bekostnad.

genomgående tyckerEtt inslag i intervjuerna är att attman
rollspelet har förbättrats.

intervjuade menadeEn de principiellt resonerande deav mer av
vill sigstömingama i rollspelet beror Försvarsmaktenatt att se

själv eftersomförvaltare. inte så konstigt, han,Det ärsom menar
det handlar arbetstillfällen. kan inte begära Försvars-Man attom
maktens Slutsatsenpersonal själva ska de inte behövs. ärsäga att
given: FORTV måste då tydliga och byttrollema attom manvara
kavaj från "Viuppdragstagare till förvaltare. det inte lätt.Men är

fortfarande, grunddokumentenefter månader, inte färdiga med20är
definierardefinierar beståndet, Regionemadess etc."ytorsom

delrollfördelningen olika, Vissahan. störreaccepterar attmenar en
underhållet själv, strikta.Försvarsmakten andra ärgörsav merav

underhållskostnadMan kan avläsa detta i FORTVzs redovisade per
förband. svårighet består i inteDen är överensatt omsom man
grundförutsåttningarita arbetsfördelningen sliter förvaltama,i

arbetsfördelningenibland har svårt hålla principielladenattsom
klar. "Det påfrestande principer varjebehövaär att sammaupprepa
gång träffas".man
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ochmålkonflikt mellan FMFinns det3.2.5 en

FORTV

Även komplicerad.tydligenmålkonflikterfrågan eventuella ärom
alltifrån uttalandenpåståendenfinns hela skalanHär omav

målkonflikt. Enfömckande varjetillspänningar och misstro av
målkonflikter intefinnsdetmellanfonn talarär attatt somman om

någonintestatsmakternaellerkomma tilltillåts attytan ser
utgårfaktisktFörsvarsmaktenmålkonflikt. påpekasDet även att

där FMFörsvarsmaktsplanen,ifrån målkonflikt den senasteen
"föremåstekrigsorganisationenframförallt sättasatt enmenar

fastighetsförvaltning".inriktadallmänt
känner mig"Jagintervjuad vid FORTV nännastEn säger:

mig för.Försvarsmakten Jagden detaljkontrollkränkt utsätteröver
mål minalika lojal med FM:slång yrkeserfarenhet ochhar är som

drabbassidan.på den andra Jagstatstjänstemannakollegor av
ärjuDetvill sko FMmisstroendet, trorjag tvärtompengar.man

villorganisationprofessionellvi försett FM medhar somen-
på längre sikt."statsförvaltningens bästaarbeta för

konstateraintervjuema,kommentar tillkan,Man attensom
FörsvarsmaktensmålFORTV olikaFörsvarsmakten och har är-

vidmakthållaochbyggahuvudsakligen orienterad mot att enupp
huvudmål enligtFORTV:skrigsorganisation medaneffektiv

"ändamålsen-tillhandahållaförsvarsändamålförinstruktionen är att
fastighetemaslångsiktigt tillliga" fastigheter tasamt att vara

mål kandessakonflikt mellanföreliggerFrågan detvärden. enom
föreligger ingenändamålsenlighetenVad gällerdiskuteras.

ändamålsenlighetenså tolkarmålkonflikt, länge parterna samma
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kanMan då diskuterasätt. begreppet "värde" framförallt gällerom
ekonomiskt värde dvs till försvarsfastighetema vidatt attse
avveckling kan statsförvaltningen god försäljningsintäkt ellerge en

det framförallt gäller värdet fungerande funktion. I denom av en
punkten det svårt hitta någon målkonflikt medär attsenare

Försvarsmakten, förutsatt denna också tänker långsiktigt. Detatt är
alltså svårt förneka det kan finnas anledning till målkon-att att
flikter i vissa situationer, vilket också några de intervjuadeav
medger.

Men frågan målkonflikt handlar, intervjuerna döma,attom av
inte bara vad står i statsmakternas styrdokument, instruk-om som
tioner hur de tolkas de berörda En deletc, utan parterna.om av av
målkonflikten handlar vilken har FORTV:s roll.om syn man
Försvarsmakten vill enligt några intervjuer, på FORTVgärna, se

stödverksamhct för sitt huvudsyfte, medan den statligasom en
fastighetspolitiken innebär definierat förvaltar- ochatt man en
ägarföreträdarroll FORTV. Fonnellt behöver inte skillnadensett
mellan stödmyndighet respektive ägarföreträdareatt attvara en vara

så eftersom båda finansierasrollerna med Försvarsmaktensstorvara
och de andra hyresgästernas anslag, några intervjuernamen av
tyder på de psykologiska konsekvenserna roll- och målbe-att av
skrivningama kan viktiga. Det handlar dessutom tydligvara om en
rollförändring eftersom FortF, sista årende styrdes inämnts,som
fonn uppdrag från Försvarsmakten. Konflikten skärps ettav av
faktum antyds i den Försvarsmaktsplanen medsenastesom
fomiuleringen: "Förändringen har med varierande förståelsemötts
från organisationen".
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förförutsättningarnaförbättras3.2.6 Hur en

effektiv fastighetsförvaltning bäst

iintervjuade Försvars-FORTV-anställda liksom deintervjuadeDe
den viktigasteskullemakten ombads bedöma vad varasom

effektivitet.fastighetsfönraltningensåtgärden för ökaatt
be-den viktigasteFORTVFlertalet intervjuade i attanser
skadetdriftresursemaFORTV inte kangränsningen är styraatt

stånd-officiellaFORTV:sellerbetonas detta varken FM:säratt
någon uttryckerinte styra",punkt. "Vi kan kontrollera sommen

ståndpunktensig få belägg fördet. intervjuadeDe attgenomanser
gårsin driftrationaliseraförsökFörsvarsmaktensde attattmenar

finnsframhåller detintervjuadsamtidigt någon atttrögt ensom
helhetsgrepp,sparpotential i driften. Föroerhörd att ett menar
underhållsresursema.drift- ochbådemåste kunna hanteraanman, m

ochdrift-sammanhang mellanframhålls finnsdetDet ettatt
underhållssidan i bästaunderhållskostnader åtgärdergör attsom

intervjua-svårt, flerafall i driftkostnadema. Detutslag är menarger
driftkostnadeniinte kan utvärderasde, bedriva underhåll detatt om

och idriftkostnadenkan följavilket i kräversin näratur att man
löpandeunderhåll och mellandrift ochdetalj. Gränserna mellan

flera deunderhåll konstladeoch planerat gränser,är avmenar
frånutgår egentligenfastighetsförvaltningintervjuade, dvs all
ochlöpandei mellankonstigheterdriften. exempelEtt gränsen

alla fönstermålningunderhållperiodiskt nämnts är att avsom
underhåll, medanperiodiskttypisktfasad betraktaskan ettsomen

underhåll.löpandekan definierasmålning alla ettutom somav
skaparunderhållet vilketigenom detGränsen har dragits tvärs yttre
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gränsdragningsproblem och dänned också osäkerhet kost-om
nadsansvaret.

intervjuadeDe framför driften det problemetstorasom som
inte nödvändigtvis FORTV arbetsgivarebör förattanser vara

driftpersonalen. liggaDessa kan där det visar sig lämpligast med

hänsyn till de lokala förhållandena, menar man.
Ett de intervjuade, inte pånämnde driften, pekarpar av som

dimensioneringen FORTV den begränsningen. "Jagstoraav som
begriper inte hur Gunnar Nordbeck LEMO-utredaren tänkte. Vi

i grunden feldimensionerade". intervjuadeEtt deär nämner,par av
eller i kombination med driftfrågan, övergång tillensamt att etten

totalhyreskoncept skulle förbättra förvaltningens handlingsfrihet

som dock skulle minska Försvarsmaktens möjlighet projektstyraatt
förvaltningen. Ett näraliggande önskemål skulle vilja haär att man

given eller fastighet så atten summa pengar en nonn per man
kunde underhållet med nyckeltal. skulle dock inteDetta kunnastyra
appliceras befästningar och flygplatser.

Man kan jämförelse hänvisa till från intervjuadedesom svaren
inom Försvannakten på liknande fråga redovisats isomen ovan
avsnitt 3.1.2 under rubriken "Förutsättningar", detdär visade sig

dessa framförallt framhöll hanteringsproblemen i medsambandatt
den gränsdragning gjorts mellan direktavskrivna och lånefinan-som
sierade anläggningar.

Både Försvarsmaktens och FORTV:s intervjuade pekar alltså
gränsdragningsfrågor viktigaste effektivitetsproblemen.desom
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Avslutande kommentarer3.3

FORTV, redanEnligt flera intervjuade, i såväl FM nusom syns
följdpositiva effekter ökade kostnadsmedvetandetdet avsom enav
vidarefastighetsförvaltningen. svårtförändringarna i Det är att utan

FORTV, till kapitalkostnads-isolera effekterna till inrättandet av
allarefonnen till interna MAL-konceptet, eftersomeller det

kostnadsinedvetenhet.förändringarna syftar till ökad

Problem några FORTV-intervjuade Försvars-är attsersom
enligtFORTVmakten på sina håll fortfarande utför uppgifter som
följerutredningar, inteavtalet skall stå för, vissa ellert.ex.

intervjuatsfonnerna i kontakterna FORTV. Några demmed somav
byråkra-inom irriterar sig vad de uppfattarFörsvarsmakten som

ägareföreträdarroll iblandtism hos FORTV FORTV i sinoch att
glömmer kundserviceaspckten.

FORTV-intervjuer,Rollspelet blir lidande, enligt vissa attav
delar fullt haFörsvarsmakten inteännu accepteratutav anses

uppdragsstyrdagrundtanken i förändringen, nämligen denatt
ägareföreträdarenFortifikationsförvaltningen omvandlats tillnu

FORTVFortifikationsverket. intervjuade inomFlertalet de angerav
driftpersonalcns vilketplacering i Försvarsmakten problem,ettsom

kostnads-försvåra för FORTV få helhetsgrepp överatt ettanses
Ävenbilden underhållsåtgärder. FM:soch effekten insattaöver av

särskilt mellanpersonal framhåller gränsderagningsproblem,

direktavskrivna tillgångar.och låneñnansierade

mångabekräftar bildenIntervjuerna med Försvarsmakten attav
ägareföreträdarrefomien,egentligen inteännu trotsaccepterat

svårtofficiella harFörsvarsmaktens accepterande. Dessa personer
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hur kan förena krigsförbandschcfens föratt t.ex.se man ansvar
anläggningar FORTV:s förvaltarroll.med

kan i olika kategorier:Man dela problemen tre
FORTV delvis harIntresseproblem, dvs Försvarsmakten ochatt-

intervjuade förolika intressen vilket återspeglas i synpunkterde de

fram, FORTV-intervjuades uppfattning rationaliseringent.ex. att av
hävdarFörsvarsmaktens drift går Försvarsmakten självmedantrögt

rationaliseringstakten går i detalj, eller försvars-inte mätaatt att
FORTV:s ägareföreträdarroll.maktsanställda inte kan accepterasom

Övergångs- medoch tillämpningsproblem, har göra attattsom-
detaljerat beskrivningsunderlaginte har tillräckligtännu ett avman

Försvarsmakten fonnernafastigheterna, inte lärt sig de korrektaatt
eller FORTV inte uppträder kundanpassat.att

UTFÖR:sförStrukturproblemen egentligen de väsentligasteär-
utvärdering. strukturproblem vad den bästaExempel är ärsom

särskiltanläggningarna,placeringen driflpersonalen hursamtav
befästningama, skall hanteras.

Grunden två välut-i strukturproblemet tycks det ärattvara
vecklade anspråk på inomvardera medmöts, attstyrsystem som

områdesitt helhetsgrepp, nämligenvara
FORTV:s förvaltningstänkande förvaltningsför-i enlighet med-

ordningen och

tillFörsvarsmaktens i sinMAL-koncept, ärtur anpassatsom-
VI-90-tanken på krigsförbandet i centrum.

fått iHade Försvarsmakten nöjt sig den roll brukarenmed som
lokalförsörjningsförordningen till FORTV:shade anpassningen

förvaltarroll gått båda företrädare,ärtfriare. Nu systemensansersm
åtminstone vid infonnella det densamtal, äratt systemetegna
givna utgångspunkten och det fasthållande vid sittäratt motpartens
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kostnader.ochproblemskaparsystem som





971996:97SOU

fastighets-övrigmedJämförelser4

förvaltning

fastighets-statligadenförPrinciperna4.1

förvaltningen

blandförsörjningsrefomienochlokalförvaltnings-medSyftet var
effektivareuppnåförförvaltarrollenrenodla att enannat att

uttalas1991/92:44fönnögenhetsförvaltning. Iochfastighets- prop
urholkas",inteså värdetvårdas"måste kunnafastigheterna attatt

fastigheterna.påstatsekonomiskt synsättanläggerdvs ettman
1993:527SFSfastigheterstatligaförvaltningFörordningen avom

fårmyndigheterfastighetsförvaltandeendastdet är somattanger-
fastigheter,förvaltaförvärva och

förförvaltas"skallfastighet statenvarje ettkräver att-
ochbibehållsvärdetillgångamassåeffektivtekonomiskt sätt omatt

möjligt ökas",
objektförteckningarochpå planerkrav överfastlägger m.m.-

och
åtmin-ellermarknadsmässiga,skall skeupplåtelsestadgar att-

upplåtelsevillkor"skäliga"stone
förinstruktionenframgårvärdetBevarandet även avav

fastigheternaförvalta sättskallFortifikationsverket ett somsom
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"långsiktigt till ändamålsfastighetemas värden".tar vara
förteckningEn 1995-01-12 fastighetsförvaltandeöver statens

myndigheter 17 myndigheter alla länsstyrelser. Av deupptar samt
övriga egentligen endast Statens Fastighetsverk och Fortifikation-är
sverket renodlat fastighetsförvaltande myndigheter. Statens
fastighetsverk SFV förvaltar bl.a. kulturbyggnader och svenska
ambassader i utlandet. Bland de övriga finns kommunikations- eller
affärsverk Vägverket, Banverket etc andra myndighetersamt som
fått fastighetsförvaltningsansvar för del sina ändamålsfastigheterav

de inte har fastighetsförvaltning huvuduppgift.trots att som
Exempel på sådana vissa affärsverk, Naturvårdsverket ochär
länsstyrelser.

Vidare fastighetsförvaltande bolag, Vasakronan ABäger staten
det gäller generella kontorslokaler, Vasakrimnär AB och Vasajor-

den förAB fängelser Statens lantbruksuniversitets fastigheter,resp
Kasemen Fastighets för statligaAB bostadsfastigheter och
Akademiska Hus förAB statliga universitets- och högskolefastig-

heter.

4.2 Försvarsanläggningar

FORTV förvaltar huvudtyper fastigheter, försvarsanlägg-tre av
ningar eller krigsanläggningar, övriga byggnader dvs kaserner

m.m. mark.samt
Försvarsanläggningar, huvuddelen befästningar,är ärvarav en

mycket speciñk fonn byggnadsverk intimtärav som samman-
kopplade med Försvarsmaktens kämverksamltet. De används av
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delför ellerskyddgånger deMångakrigsorganisationen. utgör en
ägareföreträdare. DeFörsvarsmaktenför vilka ärvapensystem,av

sekretesskrav.med högaockså omgärdadeär
ochmarknadenvärde påinte någothar i principAnläggningama
ochmåste deavvecklasdeoftast inte sälja. Närgår att raseras

kostnader,förenat mednonnaltmarken återställas vilket är stora
och betalas FM.bestrids FORTV avavsom

skillnadingenstår påanläggningenMarken motutgörsom
anläggningenåtminstonehar värde,mark. Marken ärnärettannan

Dock detskick.i ursprungligtåterställdraserad och marken ärär
fall stårvissaanläggning. Imycket kostsamtofta att rasera en

på mark ägdFORTV:s,anläggningarna på mark än t avexannan
LagtredjeskyddadeAssidomän AB. De är mot man genom

överlåtelseförbehåll vidvissaverkan1992:1461 avom av
anläggningardessaPrincipenfastighet tillhör är attstaten 111.111.som
marken. Detskall kvarstanna i statlig ägerägo oavsett somvem

blivit lös egendomsåledesgång varit fast egendom har mensom en
enligtförvaltasegendomstatligfortfarande detskall ärom

FORTV.försvarsfastighetsfalletiförvaltningsförordningen, dvs av
Även gränsdrag-skogen,och skjutfält, dvsövnings- utgör ett

tillhårt koppladanvändningderasningsproblem ärattgenom
Försvars-utsträckning präglasoch iFörsvarsmaktens behov stor av

användning.maktens
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4.3 Departementstillhörighet

FORTV ligger under Försvarsdepartementets område till skillnad
övriga statliga fastighetsförvaltande bolag och Statens Fastig-mot

hetsverk ligger under Finansdepartementet. LEMO ellersom
propositionstextema inget motiv till varför denna särlösning ärger
vald. Skälet aktualisera departementstillhörigheten i dettaatt
betänkande den starka betoning iär exempelvisgörssom prop
199l/92:44 samordning och enhetlighet: "Riktlinjema innebärav

fastighetsförvaltningen inom antal departements områdenatt ett
kommer samordnas och enhetliga krav på avkastning,att ges
redovisning fleraEn utgångspunkter behovär attm.m. av- - -
inom försvarsdepartementets område skall tillgodoses på motsvaran-
de inom statsförvaltningensätt i övrigt. " Det skall docksom
framhållas tjugotal myndigheter själva förvaltar fastigheteratt ett
för räkning inom olika departement. Affärsverkens fastig-statens
hetsförvaltning omfattasi refomien.nte av

Man kan placeringen FORTV inom Försvars-anta att av
departementet beror på traditionens tyngd och på den mycket
speciella karaktären framförallt befästningama. Kraven på ökadav
enhetlighet och samordning borde likaväl ha kunnatannars
movivera placering under Finansdepartementet, departementetten

kan förutsätta har specialiserad kompetens försom man mer
styrning och samordning fastighetsförvaltande verksamhet än ettav
fackdepartement. I från RRV mark underrapport statensen om
publicering framhävs behovet ökad samordning på dettaav
område, vilket ligger till förgrund RRV:s förslag inrättaattom en
delegation knuten till Finansdepartementet för förstärkaatt
genomslaget den statliga markförvaltningspolicyn.av
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Driftorganisation4.4

gällerdetsärlösningvaldes närl991/92:44propositioniRedan en
lokalbrukare medskall"myndighetemaförsvaret att varagenom

fastighetsförvaltningen. Dettatekniskaför denbibehållet ansvar
Försvarsmaktentill:1992/93:37propositionisedanreducerades

denverkställakunnaFortifikationsverketmedavtalefterbör
underhålllöpandeochdriftdvsfastighetsförvaltningen,tekniska av

denföruttryckligenockså ansvaretFORTVm.byggnader gesm
fastighetsförvaltningen.tekniska

vidaså tillsärlösning attinnebärbeslutStatsmaktemas en
åtagaORTVbl.a. FmedavtalmedgesFörsvarsmakten att genom

statsmaktsbeslutetgällandefastighetsdrift. Detgenomförasig att
arbetsfördelningenförändraförfinnsdetinnebär attutrymmeettatt

förändrasordningnuvarandesådet,önskar attt.ex.parternaom
iochfastighetsförvaltaren överen-lämplighetsbedömningefter av

påförhållandenaefterorganiserasmed hyresgästenskommelse

platsen.

hyresprinciperochInvärderings-4.5

framföralltskiljer sighyresprinciperochinvärderings-gällerVad
inomfastigheterövrigadelsmedjämförtförsvarsanläggningama

Merparteninomfastigheterövriga staten.dels avförsvaret,
enligtdedärföralls,inteinvärderades attförsvarsanläggningar

såledesbelastasvärde. Desaknarmeningbokföringsförordningens
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inte heller med kapitalkostnadsdelen i hyressättningen.
Vad gäller övriga byggnader inom försvaret så invärderades de

till historisk anskaffningskostnad minus ackumulerade avskriv-
ningar, dvs det försök till rekonstruktionett tillgångs-var av en
redovisning så den hade investeringen hade förtssett utsom om

på balansräkningen redan vid anskaffningstillfället.upp Marken
värderades dock till marknadsvärdet 1992 och detta värde togs upp
i balansräkningen.

I övriga statliga fastighetsforvaltande myndigheter och bolag
fastigheternatogs till marknadsvärdet, således byggnader.ävenupp

Historiska anskaffningskostnader forskades inte Bolagen och
myndigheterna fick således förvärva fastigheterna inledningsvis
och anskaffningskostnadenta på tillgångssidan. Dock blirupp även
detta marknadsvärde historiskt i balansräkningen eftersom det inte
ändras om inte värdeförändringar sker;stora då kan ellerupp-
nedskrivningar göras. Problematiken med försvarsanläggningar
fanns inte här. Däremot kan det hända vissa kulturhistoriskaatt

i Statens fastighetsverk åsattesmonument värdet noll.
Invärderingsprincipema skiljer sig således inte mycket från

varandra undantaget forsvarsanläggningan Skillnaden olikaär att
anskaffningstidpunkter har antagits. Vad gäller hyresprincipema för
statliga fastighetsförvaltande myndigheter så gäller 12 i för-§
ordning 1993:527 förvaltning statliga fastigheterom av mm som
lyder:

En fastighetsförvaltande myndighet får upplåta mark och lokaler till
statliga eller kommunala myndigheter eller till enskilda. Sådana
upplåtelser skall ske på marknadsmässiga villkor. Om ersättningen

kan fastställasinte på marknadsmässig grund skall den fastställas
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till sådanabör därvidskäligt.efter vad kan Hänsyn tasansessom
ekonomiskadesskaraktärfastighetens särskildafaktorer samtsom

livslängd.och tekniska

kostnadshyrastriktkommitFORTV och FM har överens enom
stridainteharpå bokfört värde objekt. Dennaberäknad ansettsper

Statensintentionerna.följerden inte helt§12 ävenmot om
marknadsmässiga hyrorsig tillämpafastighetsverk säger sommer

bokförtbaserade påutsträckningii grunden dedock äräven stor
hyresnivåer.princip fria kommaBolagen ivärde. överensär att om

fängelser,ändamålsfastigheter slott,förpraktiken så blir hyrornaI
ändå.kostnadsbaseradeeller mindreundervisningslokaler m n1erm

föroch endajämföra medoftast marknadsaknar sättetDe atten
hyresnivårimligkommahyresvärd och hyresgäst överensatt om en

dockändamålsfastigheterförHyrandiskutera kostnaderna. ärär att
generellaförmarknad gällerbaseradsällan eller aldrig somen

arbetardockförsvarslösningenSkillnadenlokaler. är attmot man
totalhyror.med

grunderLokalförsörjningens4.6

framgårmyndigheterna, hyresgästerna,för brukandeReglerna de av
SFSlokalförsörjningmyndighetersstatligaförordningen om

förordningkraven i dennade viktigaste1993:52. Ett är attav
hålla planfortlöpande"skall ochmyndigheten överupprätta en

lokalförsörjningsplan.aktuellmyndighetens behov lokalerav min.
hyres-ingångnaförteckningockså innehållaPlanen skall överen



104 Jämförelser med fastighetsförvaltning SOU 1996:97övrig

och arrendeavtal uppgift upplåten löptider ochmed om area,
kostnader för avtalen" paragraf 7.

Tanken med renodlingen brukarrollen myndigheter-attav var
na-hyresgästema skulle få sitt helhetsansvar för verksamheten

klargjort frihet hyra lokaler på får frittbästa Brukarensätt.samt att
fördela sina för uppnå mål och resultat. Deatt uppsattaresurser
lokalbrukande myndigheterna skall for sin lokalplanering.ansvara

medel för fastigheterna blirEtt detta kostnaderna förär att
synliggjorda, såväl för kapitalet drift ochdet nedlagda som
underhåll. brukaren incitament rationalisera sittDetta attavses ge
lokalutnyttjande få övrig verksamhet.för tillöveratt mer pengar

Statens lokalförsörjningsverk inrättades i samband med Bygg-

följa ochnadsstyrelsens avveckling bland med syftetannat att
lokalförsörj-utvärdera effekterna riktlinjerna för myndigheternasav

ning.

Statens Effektivarelokalförsörjningsverk hari 1995:2rapporten
fönnögenhets- lokal-försörj-och fastighetsförvaltning utvärderat

ningsrefomiens effekter för förvaltningen fastigheter. Destatensav
reformenjämförts med varandra Byggnadsstyrelsen föreärsom

budgetåret Akademiska och1992/93 Vasakronan, Hussamt
Statens Fastighetsverk Fortifikationsverketbudgetåret 1993/94.

inrättades först juli finns därför inte i jämförelsen.1994 och medl

verketfrån Fortifikationsverket harI 1995-02-28rapporten
mätmetoder ochredovisat uppdrag från regeringen "att utvecklaett

fastighetsförvaltning vadresultatmått för verksamhetsgrenen avser
prestationer, kostnader och kvalitet". Fortifikationsverket attanser

jämförelsemått deendast Lokalförsörjningsverkets ett3 12av av
Lokalförsörjnings-onödigtursprungligen måtten13 avanses nu

medverket FORTV och föreslårrelevanta förär ett eget system
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UTFÖR fråninhämtatvadEnligtresultatindikatorer.antalstörreett
vidareutvecklafärd medidärLokalförsörjningsverket attär man

vilket imåttadministrativai riktningkanskesitt motsystem, mer
FORTV.medjämförelserförunderlättamån skulleviss

Lokalförsörj-måttdekommenteraintressedockDet är attav
gjortFORTVbedömningarutifrån deningsverket an-omsom

affärs-i detbegränsningarbelyser dedetvändbarheten eftersom
ijämförelseframföralltFORTV harmässiga rörelseutrymmet som

FinansdepartementetunderFastighetsverkSFV Statensmed som
statsförvaltningen. Deverket inomjämförbaradetär mestannars

följande:verkenmellanväsentliga skillnaderna är
mark-värderademarknadsmässigttillgångarSFV:s är genom-

nadssimulering,
idenmarknadsvärdering ävenSFV:s hyra baseras om-

på kostnader,grunden baseras
underskottsfastig-underhålltillfår användasöverskottSFV:s av-

till staten,avskrivningsmedelinga inleveranserheter av
förhandlingsfråga.totalhyra enhuvudsakligenhyraSFV:s är en-

intäktssidaninnehållermåttFORTVbåde SFV ochFör är som
bådademellanskillnadernavilkethuvudsak ointressanta,i gör att

förvaltningskost-intressantasärskilt Detinte ärverken är stor.
marknaden.medjämföragårgradockså i högnadema attsom
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4.7 Fastighetsekonomiska jämförelser

Någon statistik belyser de ekonomiska och effektivitetsmässigasom
effekterna fastighetsrefonnen omöjligt få fram, bl.a.är ännu attav
därför det saknas användbar statistik förhållandena föreatt om
reformen.

skulleDäremot finns det statistik kunna tjäna underlagsom som
för jämförelser mellan olika förvaltares och kostnader i dagensytor

förläge besvara frågan hur effektiv dagens förvaltningatt
Problemet dock materialet kräver ytterligare bearbetningar,är att
bl.a. beroende på Försvarsmakten och Fortifikationsverket,att som
visats i kapitel uppvisar skillnaderi skattningen viktigastora av
kostnadsposter.

UTFÖR har anlitat fastighetsekonomisk konsult Erikexternen
Persson, VM FastighetsEkonomer CatellagruppenAB, med uppgift

försöka jämföra kostnaderna för försvarsfastigheter medatt andra
förvaltare. Härvid har olika justeringar varit nödvändiga. I kapitel
2 har räkneexempel redovisats enligt vilket 650ettovan personer
vid FORTV och FM arbetar med "normal" fastighetsförvaltning och
drift på FORTV-förvaltade fastigheter. En kalkyl utifrångrov
bedömningar nonnal arbetsinsats förvaltnings- och drift-av av
personal enligt konsulten, denna bemanning, under-attanger, om
laget riktigt, i jämförbar medär personalintensiteten iärstort t.ex.
Akademiska Hus. Jämförbarhetsproblemen dockär stora attgenom
vissa försvarsfastighetema så speciella och omfattande,ärav t.ex.
befästningar, flygfält, övningsfält, och vissa delar derasatt av
skötsel utförs speciell Gränsenpersonal. mellan generellav
fastighetsförvaltning och verksamhetsknutet arbete svår draär att
vilket särskilt drabbar jämförelser med anläggningarna och marken.
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En analys detta har gjorts konsultennämiare attav av genom
försvarsfastigheter delats i lokaler, mark respektive befäst-upp
ningar:

Av de 6.8 miljoner kvm lokaler endast cirka 2.8-2.9ugörs-
miljoner kvm konventionella lokaler för kontors- och utbild-av
ningsändamål, återstodenmedan förråd olika slag, ellerär av varma
kalla. Med hjälp uppdelning i 20-tal kategorier framkommerettav

de totala kostnaderna drift och underhåll För försvarsfastig-att
heters lokaldel i "normala"med kostnaderöverensstämmerstort sett
på marknaden.

När det gäller någonmarken har jämförelse med extern-
förvaltning överhuvudtaget inte kunnat Försvars-göras attgenom
maktens FORTV:soch skattningar totalkostnaden för drift ochav
underhåll skiljer sig drastiskt från varandra. -Befástningsdelen av
anläggningarna, dvs befästningar och truppbefästningar,tunga
omfattar cirka miljoner kvm1.5 muntliga uppgifter från Försvars-
makten, understryker det osäker skattning, deärattsom en varav

befästningar kräver regelbundna driftinsatser, omfattartunga som
Ävenuppskattningsvis 0.9-1.2 miljoner kvm. på detta osäkra

underlag kan konstatera de driftkrävande befästningama ärattman
kostnadsintensiva någon fastighetskategori,än t.ex.mer annan

skolor och administrations-byggnader räknat kvadratmeter.per
Detta motiverar särskild analys dessa kostnader.görsatt en av
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utvärderingAnalys och5

Utvärderingsperspektiven1

målLEMO:s generellaUtvärderingen först utvär-ansätter som
deringskriterium.

sambanden medperspektiven iDärefter väljs speciellade

fastighetsrefomien, nämligen

målsittfastighetsförvaltningsrefonnen medstatligaden att-
fömiögenhets-ochstatliga fastighets-renodla och effektivisera den

försvarsfastigheterLEMO:s delbetänkandeförvaltningen, omvarav
del ochutgör en

fårlokalbrukaren frittlokalförsörjningsrefomien innebär attsom-
LEMO-uppnå mål och resultat.sina forfördela attresurser

krigsorganisationen",styrandereformens perspektiv i övrigt "denär

vilket brukaraspekt.är en
ovanförhelhetsperspektiv,Slutligen tillämpas parterna.ett

LEMO-perspektivet5.2

fem huvudmålLEMO-refonnens var:
målet,krigsorganisation det ledandestyrandeen-
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undvika särlösningar,-
besparingar,-
uppdragstänkande,-
resultatorienterad styrning.-

Målet styrande krigsorganisation5.2.1 En

SOU 1991:112LEMO-betänkandet Försvarsmaktens ledningAv

framgår följande för gjorda gränsdragningargrundargument

"Utred-stödmyndigheter och andra leverantörer:gentemot externa
inom föreslagna avgränsadeningen vill dock understryka denatt

sådanförsvarsmakten inte bör bedrivas verksamhet än somannan
chef ledningoundgängligen nödvändig. Försvarsmaktens ochär

väsentligt för krigsför-skall koncentrera sig på leda det äratt som
beredskap". skullebandens krigsduglighet och Dvs det ävengynna

förmåga funktioner liggerkrigsorganisationens styrande vissaom
utanför Försvarsmakten.

kämuppgift ochfrånLEMO-refonnen utgick Försvarsmaktens

stödfunktio-till olikarelaterade sedan stödfunktionema denna. De

förpå nödvändigt detsorterades med avseende hur varnema
krigsorganisatio-tillgång tillFörsvarsmakten ha direkt dem. Föratt

medFörsvarsmakten ellervitala funktioner måste finnas inne inen
Andratillgång i myndigheter under Försvarsdepartementet.nära

marknad.funktioner finnas i andra myndigheter ellerkunde en
på liknandevia uppdrag ochFörsvarsmakten skulle sedan sättannat

inriktningen dessa tjänster.styra av
stödfunktioner kanjämförelse några viktigaEn mellan göras.

medpersonalen Totalförsvarets pliktverkNär det gäller detär som
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tillhandahållergrundbehovsunderlagFörsvarsmaktens som
krigsplaceringförsedanutbildning ochpliktpersonal för svararsom

fullaFörsvarsmakten det ävenansvaretdessa. Däremot övertarav
avklarad.välgrundutbildningen ärpliktpersonalenfor när

medMaterielverkmateriel det FörsvaretsAvseende är som
tillhandahållergrundbehovsunderlagFörsvarsmaktens som

frånskillnaddock, tillskeranskaffningmateriel.erforderlig Denna
ägareföreträ-medochuppdragFörsvarsmaktensfastigheterna,

Försvarsmakten.lagt hosdandet
finnsbådedetvisarstödfuktionermed andraJämförelsen att

iakttagelseEnstödfunktionema.mellanskillnaderochlikheter man
förvaltareochbrukaremellanförhållandetkan avgöra är att

varderaförordningmedförfattningsvägenreglerasfastigheterna en
för-detochbrukarenför nämiarerespektiveförvaltaren attför
dvsmyndigheterna,tvådemellanavtalreglerashållandet genom

områden.på andraregleraderelationer änärparternas mer
delsfastighetsfunktionema är attsorteringenmedProblemet av

Försvars-fördeshelhetsininte ifastigheter utstödfunktionen ur
För-fördesförvaltningenförallt utmakten även uransvarom
avtalenligtkvar,driftförlämnadessvarsmakten 111.111.resurser

iFörsvarsmakten,inommångadelsmyndigheterna,mellan att
gradhögmycketönskarkrigsförbandschefer,synnerhet aven

anläggningar.krigsförbandetssärskiltkontroll över
inflytandekrigsorganisationenssvårtDet sägaännuär att om

LEMO-refonnen.medminskatökat ellerMAL-frågomaöver
internharFörsvarsmaktenkomplicerasBedömningen att enav

MAL-försörjningsansvar,medchefernade s.k.stödfunktion genom
iFORTV-refomien,medochIfastigheterna.föransvararsom

fördelasfastighetskostnadenhelajan 1997efter den lsynnerhet när
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på förbanden, kommer förbandens kostnad synliggöras vilketatt
ökar krigsförbandschefemas incitament effektivt sittatt utöva
lokalförsörjningsansvar. Dämied kommer möjligheterna för
krigsforbandschefemas inflytande i denna fråga öka vilket iäratt
överensstämmelse med LEMO:s mål.

5.2.2 Målet undvikaAtt särlösningar

I grunden genomförandet fastighetsrefonnen på försvaretsvar av
område tillämpning principen undvika påsärlösningaratten av
försvarets område. I huvudsak måste detta mål hasägas genom-
förts: Fastighetsrefonnen har tillämpats försvarets område liksom
på andra områden.

Samtidigt har dock tvingats några anpassningargöraman av
refonnen. I beslutet låta drift- och vissa underhållsresurser liggaatt
kvar inom Försvarsmakten har särlösning skapats relativt vaden

nomialt gäller i de fall där har särskild fastighets-som man en
förvaltare. Gränsen dessutom har dragits på opraktiskt sättettsynes

detvärs underhållet.yttregenom
Även den valda hyresmodellen, med särredovisning kost-av

nadskomponentema istället för totalhyra, får betraktasen ensom
särlösning.

Slutligen förefaller det det tradition finns kvar delsom om av en
särlösningar det gäller möjligheterna förnär Förvarsmaktens
personal utnyttja försvarets skogar för jakt ochatt Artenm.m.
omfattningen dessa särlösningar har inte kunnat klarläggas inomav
UTFÖR:s arbete, därför denna fråga huvudsakligen sköts lokalt.att

Slutsatsen huvuddelen särlösningamaär försvunnitatt av men
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sådana.finnsfortfarandepå punkterdet vissaatt

BesparingarMålet5.2.3

personal-med totalräknadedelbetänkandeEnligt LEMO:s enman
fastighetsförvaltningförårsarbetskrafterbesparing på 100-150 m.m.

Fortifikationsförvaltningen.vidanställdaantalet 666det totalaav
frånredandvssades238Utfallet iställetblev att upp,personer
35personalminskning, drygtbetydandebörjan uppnåddes en

procent.
personår. IFÖFA-utredningen 144personalramföreslog en

135ha"kommerFORTV1993/94:100 attatt caangesprop
förkontorsservicestödförvartill kommer attanställda samtresurser

myndighetendensamarbetsavtal". Iutländskafullfölja uppgavsnya
sedan 29anställda,totalt 1851994/95årsredovisningeni varav

ientledigades. From.servicenadministrativaanställda vid den
personår.bemanningen 146varauppges

medmåstebesparingarna äventotalbedömningEn taav
periodenförmålFörsvarsmakten hardriftresursema. attett

totaladenårmed 3avställninguppnå1994-2000 procent avperen
minskningrealstrukturförändringarexklusivelokalarean samt en
kvadratme-kostnaderaktensår Försvarsmmed 3 procent perper av

förFörsvarsmaktsplanenhelhet sebeståndet i sindrift inomFörter
fastighets-förgällerdetåletbesparingsm1997. Hur när resurserna

drift grundexaktföljasvårtuppfylltshittills har attvaraanses
bedömningar utanenligt nämnareredovisningen,brister i menav

dessharFörsvarsmaktenfrånunderlagstatistisktpreciserat
under 90-15-20medområde minskatdriftpersonal detta procent
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talet.

En slutbedömning vad LEMO-refonnen medfört i fonnav av
besparingar i fastighetskostnader, de gjordes inlednings-utöver som
vis i den gamla Fortfikationsförvaltningen, inte möjligär ännu
eftersom refonnen inte genomförts fulltännu ut.

Ökat5.2.4 uppdragstänkande

Gentemot företrädaren Fortiñkationsförvaltningen försvaretsvar
myndigheter uppdragsgivare, medan Försvarsmaktens huvudsakliga
relation till FORTV hyresgästens. På denna punkt kan fastig-är
hetsområdet otypiskt för LEMO-refonnensägas vanligenvara som
införde uppdragsstyming avskaffade den. Nu detän ärsnarare
uppdragstänkande LEMO-utredningen förordar inte heltsom
distinkt definierat. FORTV exempelvis inte byggandetattmenar av

sig befästningar med Försvarsmaktens anslagsmedel ellervare
fredstida byggnader som lånefinansieras sker på Försvarsmaktens
uppdrag byggandet sker efter FORTV:s beslut utifrånutan För-
svarsmaktens behovsunderlag, varefter anskaffnings- respektive
upplåtelseavtal slutes. En bred definition uppdragsbegreppetav
skulle inkluderat åtminstone det byggande sker medsom an-
slagsmedel.

Viss uppdragsstyming i mening pågår FORTV:sIsnäv även.
årsredovisning för 1994/95 uppdragsverksamhetanges en som
omfattar cirka 5 omslutningen och enligt uppgift cirkaprocent av
8 personalresursema och gäller tjänster utanför självaprocent av
förvaltningtjänsten de har samband med denna,även t.ex.om
utredning bedömningsgrunder för flygbuller.om
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ocksålåguppdragsfonnenförintresseLEMO-utredningensI en
uppdragsgivaresåväl förvalfrihet,önskan -mottagaresomom

Fortifikation-"till endasthänvisadskulle inteFörsvarsmakten vara
anläggningarochbyggnadermark,få behovetförsverket att av

har tillgodosettsValfriheten1992:85.SOU atttillgodosett" genom
fastigheterägaintehyra menFörsvarsmakten frittstårdet att av

Fortifika-uthyrarestatligavälja andrahelst änsamt attvem som
anskaffninggälleranlitas detFortifikationsverkettionsverket. när
inneburitdockRefonnen harmark.byggnader attstatensav
på dendominerande hyresvärdFORTV Försvarsmaktensär grupp
dominerandedenFörsvarsmaktenochgäller,fastigheter detav

andra försvarsmyn-tillkan hyraFortifikationsverkethyresgästen. ut
i denockså begränsningarharFörsvarsmaktendigheter än men

försvarsfastigheter.fastigheterna skallmeningen att vara
Även lyckligtintevalfrihet detfinnsformellt attdet ärenom

domineran-FORTV såochFörsvarsmaktenförhållandet mellan är
fördettarefonnenkorrigeringeventuell aargumentde. I är ettaven

spridningorganisationslösninghitta större avatt gersomen
förvaltare.respektivehyresgäster

styrningResultatorienterad5.2.5

påsina kravdistinktmycketuttryckteLEMO-utredningen styr-
"Förvalt-försvarsfastigheter:myndigheten förningen tänktadenav

mål.ekonomiskamedbörförsvarsfastigheterningen styrasav
ekono-nå deaffärsmässigt förverkaMyndigheten skall att- - -.

Foitifikationsverktesstatsmaktema-miska mål anges avsom - -
för främstskall disponerasoch byggnaderi markinvesteringar som
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grundorganisationen bör finansieras med avskrivningar, lån och
kapital frigörs försäljning fastiglietstillgångar."andrasom genom av

LEMO-utredningen tänkte sig alltså ekonomiskt inriktaden
resultatstyming med relativt rörelsefrihet för fastighets-stor
förvaltaren. Iden slutliga utfonnningen blev styrningen FORTVav

detaljerad och dämied departementets styrning mindremer
resultatorienterad.

5.3 Lokalförsörjnings- och brukarperspek-
tivet

5.3.1 Lokalförsörjningsförordningens krav

Lokalförsörjningsförordningen SFS 1993:528 syftar till att
definiera myndigheternas exklusive affärsverkens roll som
lokalanvändare och deras handlingsfrihet det gäller "genomnär att
hyra och arrende, förse myndighet med lokaler, mark ochen
anläggningar för myndighetens verksamhet". Lokalförsörjnings-
förordningen ställer krav på lokalförsörjningsplan dels skaen som
innehålla förteckning förhyrda objekt, dels framåt-överen en
blickande del. Vad gäller förteckningar finns det sådanaantalett
inom Försvarsmakten, dels hos de centrala produktions-ledama för
varje försvarsgren, dels hos de regionala MAL-försörjningsan-
svariga. Statens lokalförsörjningsverk dock vid förfrågan attanser

samlad förteckning värdefull för deras uppföljningsarbete.en vore
När det gäller den framåtblickande delen planen redovisas denav
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tillinvesteringarförtotalsummori formFörsvarsmi av
åren.femändamål för deolika nänuaste

dännedförefallerfonnella kravLokalförsörjningsförordningens

uppfyllts.ha

Övriga brukaraspekter5.3.2

ellerförbättratsfastigheternaFörsvarsmaktensHar omgrepp
önskemålfastighetsrefonnen Får brukarensgrundpåförsämrats av

driftochförvaltningtidigare Skergenomslagellerbättre änsämre
tidigarekostnaderhögretill lägre eller än

ochenklatillpå dessafåutvärderareAtt synessvarsom
uppgift.besvärligförvånansvärtvaritfrågor harsjälvklara en

brukarföreträdaredevarit delshaSkälen till detta att somsynes
sina självavärderingarofta låterintervjuer,i våradenbesvarat av

intedetdelsbedömningen,islå igenom attförändringen ur
ochkostnads-uppgifterentydigafå framgårredovisningen att om

effektivitetseffekter.
pååtminstonebrukarföreträdare,svårt förkanDet envara

eftersomförbättringkrigsförbanden,slutanvändamivå att ense
ägareför-FORTVmedlösningenden valdahan inte somattanser
refonnen,klagomålinnehållerIntervjuerna överbra.eträdare är

förvaltarenhosbyråkratiska tendenserramneutralitet,brist på m.m.
kapitalt-kostnadsfördelningen avslutligadenhar inteDessutom
värdetvarförforbandsnivå,påigenomslagitjänstkostnaden ännu

krigsförbandsche-förtydligtblibörjarförstdet systemet nunyaav
inför 1977.budgeteringensamband medfen i

MAL-försörj-medchefernahosintemförvaltamivån, dvsPå
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ningsansvar, uppfattas det positivtsystemetnog nya som mer
fått bättre stynnedel.attgenom man

Effekterna de synliggjorda priserna har inte blivitav ännunya,
särskilt flera intervjuer döma,stora både attitydemaatt ävenav om
och beredskapen inför framtiden i är Ettstort sett gynnsamma.
hinder fullt genomslag refonnenmot måste detav systemmot-vara
stånd finns hos många intervjuade Äveni Försvarsmakten.som
Försvarsmakten har haft svårt centralt tillräcklig överblickatt

sina MAL-resurser.över

En särskilt angelägen fråga för brukaren anläggningarna, dvsär
huvudsakligen befästningar övnings- och skjutfältsamt som anses
ha så starkt samband med verksamhetenett de inte bör omfattasatt

principen åtskillnad mellan brukande och förvaltandeav om
övrigasätt statliga fastigheter. En bedömningsamma som av om

brukarens kritik dagens lösning eller fel kan inteär rätt enbartav
ske utifrån den statliga fastighetspolicyn här måste Vägningutan en
ske de krav verksamhetenmot ställer. förslagsavsnittetsI be-
dömning kapitel 6 olika förändringsaltemativ sådangörsav en
bedömning.

Sammanfattningsvis kan brukarensägas i betydelsenatt
förbandschefer inte helt nöjd,är har i huvudsak accepteratmen
principen med de synliggiorda kostnaderna och med ägareföret-en
rädare utanför Försvarsmakten. I utvärderingen har det varit svårt

få besked konkretaatt positiva effekter detom systemet,av nya
eftersom övergångs- och attitydproblem överskuggar dessa,
samtidigt redovisningen och ledningssystemet inte underlagsom ger
för bedömning mätbara effekter själva reformen. Man kanav av
dels inte klart hålla isär fastighetskostnadema från verksam
nadema, dels inte på central nivå, tillräcklgit stabilt underlag,ett
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försvårarvilketfastighetstyperolikafördela kostnaderna mellan

fastighetsförvaltning.jämförbarhet med annan

Förvaltningsperspektivet5.4

försvarsfastig-utsträckningi vilkenviktig fråga klarläggaEn äratt
fönnögen-för bättreförutsättningarhetsrefonnen skapat goda en

sketthuvudsakligenUtvärderingen harhetsförvaltning. genom
byggavarit önskvärthadeintervjuer nyckelpersoner. Detmed att
fonniredovisade resultatutsträckningenutvärderingen i större
ochkundstudierresursanvändningen,mått effektivitet ipåav

Ävenmaterial.i sådantsvårtliknande. har varitDet tagatt
möjliggjorttotalkostnaderrelativt sammanställningarenkla somav

svårtvaritharfastighetsförvaltarejämförelser med andra att
brister ikombinationOrsaken har varitåstadkomma. aven

börjardockförutsättningamatotalredovisningen där attnu
och Försvars-FORTVsamordning mellanförbättras bättregenom

förhållanden.speciellamakten försvarsfastighetemasoch
svårigheterbåde för deuttryckIntervjuerna inom FORTV ger

förvaltningssättetdetförelegat det gällt etableranär att nyasom
ochgår bättredetoch för bedömning flera intervjuadehos att nuen

detdockFORTV bedömerFlertalet intervjuade ibättre. äratt en
Försvarsmakteniplaceradnackdel driftpersonalenallvarlig äratt

hel-möjlighet anläggaförvaltarenseftersom det minskar ettatt
degivits harinom dehetsperspektiv. Men även somramar

uppnåtts iharpå resultatantal exempelintervjuade givit attett
upphandlingsfonner.förbättradefonn av
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Några slutsatser granskningen är:av
Genom FORTV inte har driftmedlen helhetsansvar,sittatt trots

har den statliga fastighetsrefonxien inte genomförts fullt FORTVut.
borde ha svårare helhetsgrepp fastigheternaatt över änett t.ex.
Statens Fastighetsverk och fastighetsförvaltare på marknaden och

dänned effektivisera förvaltningen i sin helhet.att
FORTV:s fastighetsbestånd disparat varvid mark lokalerochär

har möjligheter uppnå påalternativa användningarstörre att
marknaden anläggningsdelen befästningama.t.ex.än

FORTV verkar sin specificerade hyresmodell betalninggenom
för varje underhållsprojekt specificeras ha fått mindre rörelseut-

Statens Fastighetsverket fria användaän är attrymme som en
totalhyresmodell.

Det starka ömsesidiga beroendet mellan Försvarsmakten som
den dominerande hyresgästen och FORTV den dominerandesom
hyresvärden rollspelet har svårt utvecklas. Sådanagör att att
förutsättningar skapar risker för läsningar.

Däremot det inte lika säkert den kostnadsbaseradeär att
invärderingen kapitalet respektive den kostnadsbaseradeav
prissättningen till skillnad från marknadsbasering innebär någon

allvarlig inskränkning FORTV:s möjligheter effektiviseraattav
fastighetsförvaltningen.

Sammanfattningsvis infördet framtiden viktig frågaär atten
diskutera hur ovannämnda begränsningar kan brytas igenom eller
kompenseras så effektiviseringen fastighets- och fönnögen-att av
hetsförvaltningen kan främjas enligt de riktlinjemas intentioner.nya
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Ovanför5.5 parterna

UTFÖR deintervjuermedi sambandgjort äriakttagelse attEn
relationerförefaller ha medfastighetsrefonneniproblemen attstora

mellanbrukareochfastighetsförvaltaresåväl mellangöra, som
givnatraditionFörsvarsmakten. Defunktioner inomnivåer och av

förprinciperansvarsfördelning,det gällerförhållandena när
svåraverkarredovisningbemanning,och drift,förvaltning etc vara

förändra.att
iskillnadgrundläggandedenförefallerskäl till dettaEtt vara

italahar. Föroch förvaltareperspektiv brukare systemter-attsom
kontrollfullbåda krävertvåså här övermöts system sommer

kansystemföreträdamaBådaförfogardet andra över.resurser som
integrationskravjust derasinteuppstår förlusterbevisa detatt om

förunderlagkvantitativtmedtillräckligtfinns intetillgodoses. Det
dvsrespektiveförblirhur förlusterna system,mätaatt stora

effektivitetiförloraFörsvarsmaktenskullehur mycket attav-
respektiveunderhållsresurserochmista sina drift-

fastighetsför-effektivbli iförlustenhur skulle tennerstor av-
exempelviskontrollenfullaregi, den överFORTV:svaltning, i om

Försvarsmakten.tillbaka in ifördesbefästningama
intervjuernadetsystemkonfliktdennaEtt är attsymptom av

självagnissel idelvaritdöma harmaterialoch attannat en
företrädaremyndigheternasmellangenomförandet. Spänningama

habörjan. Destarka idelvisverksamheteni nuute ansesvar
mellanväxlarförhållandenaframgårintervjuernaminskat. Av att

och medfungerar bravissasamarbetet meddvsolika förband,
viktigtsåFörändringentillräckligt bra.inte ärandra ettännu
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systemskifte både för förvaltare och brukare begripligt.detta äratt
Vad för utomstående betraktare påtagligt det starkaär ärsom en

båda visar i dessa frågor. FORTV:sparterengagemang som
personal upplever den rollen utmaning. Försvars-stornya som en
maktens företrädare betraktar fastighetema, särskilt anläggningarna,

del krigsförbandet. finns fortfarandeDet "gråzoner" isom en av
ÖBarbetsfördelningen Wiktorins ord i intervju i FORTV:s tidning

Försvarsfastigheter, dvs2:l995, gränsdragningen mellan denr
båda myndigheternas verkställighet innehåller överlappningar och

konstlade delvis tolkas olika olika håll i landet.gränser, som
kanMan inte utesluta konflikterna skulle ha blivit mindreatt om
valt andra, enklare lösningar.man

Vidare har det varit anmärkningsvärt svårt få något iatt grepp
siffror effektivitet och resursåtgång, dels i fonn jämförelserom av

tiden, dels i nuläget med jämförelser mellan olika förvaltareöver
i påoch marknaden. Försvarsmaktens intemastaten system, som
varit under uppbyggnad sedan 1990, inte distinktaännuger
mätvärden bl.a. eftersom MAL-hanteringen liksom statistiken är
decentraliserad till förbandsnivån. Vissa delar i MAL-av resurserna
arbetet såväl personal "media", dvs elektricitet gårmm. ännusom

Äveninte helt särskilja från kostnader i verksamheten. kaderor-att
ganiseringen det svårt skilja kostnaderna för drift ochgör äratt att
underhåll inom Försvarsmakten från kostnaderna för krigsorganis-
tionen. Eftersom de gråzonema fortfarandeovannämnda existerar
och eftersom bedömning kostnader för förvaltning, inklusiveen av
drift, kräver helhetsgrepp både FORTV:s och FM:sett över
kostnader, blir därför jämförelser vanskliga.ännu

l syfte få överblick och helhetssyn fastighetsför-att överen
UTFÖRvaltningen har anlitat oberoende fastighetsekonom seen
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kostnader ochlokaldelen harpåtyderkapitel 4. Analysen att
övrigadenmotsvarandejämförbara medbemanning ärsom
högabefästningar drari synnerhetmarknaden medan däremot

såbefästningamaisynnerhetpåkostnader. Med tanke äratt av
varför kostnadernaanalyskrävs särskildspeciell ärnatur aven

UTFÖR:sinomvilket har kunnathöga, inte göras ram.
kostnaderförsvarsfastighetemashelhetsbildfåFör att aven

driftkostnaderförvaltnings- ochbåda myndigheternasmåste de
entydigtpåsvårtidagläggas Detta sätt.göraär ettattsamman.

helt olikaexempelvisFORTV använderochFörsvarsmakten
mark,mellanfördelar kostnaderfördelningsnycklar när man
kost-Försvarsmaktensmellanlokaler. Gränsenbefâstningar och

inte klar.fastigheteroch andraFORTV-förvaltadenader för är
omöjliggöraknappastfastighetsrefonnenSyftet med är att en

totalbildsådankostnader. Enförsvarsfastighetemastotalbild ärav
fall därförsvarsfastighetersbetydelsefull isärskilt gränsentvärtom

på sådantdragitsoch brukaremellan förvaltare sätt attett en
underhållskostnademadrift- ochnonnalaväsentlig del deav

ökariakttagelseförvaltaren. Dennabrukaren, inte hoshamnat hos
ochförvaltaregränsdragningen mellanför övrigt vikten ändraattav

riktning.brukare i normalmer
såväl iredovisningstxnderlaget,Uppenbarligen det centralaär

ofullständigt. VadmycketFORTV FM, motännu mansom
bristena ikonstateradedebakgrund kan hoppasovanstående att
avhjälpaskanså fort möjligtöverblickredovisning och central som

för förvaltning.fonnemamed de nya
juli 1994,i kraft den lorganisationen träddeTrots denatt nya
förvaltarensåväl hoshelhetsgreppet,fortfarande brister ifinns det

konstruktionenvaldabl.a. denberorhos brukaren. Dettasom
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med ramavtalet, relativt otydlig och delvis opraktisktrotsen,
gränsdragning, det underhållet. Det framstår intetvärs yttregenom
heller givet gränsdragningsproblemen övergåendeärattsom av

dvs de skulle upphöra efter inkömingsperiod,natur, att ärutanen
med sannolikhet problem kommer leva kvar ochstor attsom
ständigt behöva avhjälpas.

Det också viktigt viktig del refonnen,är poängteraatt att en av
fördelningen Försvarsmaktens kapitalkostnader förbanden,utav
träder i kraft först den januaril 1997, varför denna utvärdering

knappast kan betraktas slutgiltig. den ändåAtt kangörssom
motiveras med redan bör kunna skönja det äratt man nu om
nödvändigt justeringar.göraatt

Sammanfattningsvis visar utvärderingen följande:

Initialt gjordes nedskärningar bemanningen ochstora av-
kostnaderna vid Fortiñkationsförvaltningen.

betydandeEn anpassning gjordes till den statliga fastighetspoliti--
kens krav, framförallt det systematiska åtskiljandetgenom av
ägarföreträdandet och brukandet, vissa särlösningar återstår.men

Gränsen i ramavtalet mellan verkställandet drift/löpandeav-
underhåll och periodiskt underhåll har i praktiken tilllett över-
lappningar och gråzoner.

Det svårt effektiviteten i fastighetsförvaltningenär mätaatt som-
helhet.

Både förvaltaren och brukaren har svårt etableraännu att-
helhetsgrepp inom sina respektive område.

Det skall slutligen återigen påpekas varken Försvarsmaktensatt
eller FORTV:s ledning önskar några förändringar föri fonnernanu
fastighetsförvallningen med tanke på korta förflutitden tid som
sedan refonnen och förändringarde återstår. finns inteDetsom
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heller någon officiellt uttalad vilja från FORTV:s sida överatt ta
driftmedlen förvaltnings-eller från Försvarsmaktens sida övertaatt

för befästningama.ansvaret
Båda insatser för genomföratycks ha gjort rimligaparter att

refonnen, bådavarför utvärderingen inte främst drabbar de

myndigheternas genomförande. De problem konstateras ovansom
i första hand och redovisningsmässigstrukturellär art.av
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Förslag6

styrningekonomiskPrincipen6.1 om

möjligtlångtsådriften, börinklusiveFastighetsförvaltningen,
ocksåvilketverksamhet,ekonomiskochsärredovisas styras son1 en

fastighetsförvaltningsrefonnen.statligahuvudtanken i denär
härkorrigeringaralternativadeFlertalet presenterassomav

iverksamhetallinnebärgrundprincippåbygger attsomen
så långtekonomiskt,ochdefinieraskanFörsvarsmakten mätassom

samtidigtekonomiskt,särredovisas ochmöjligt bör styras mansom
krigsorganisation, dvsstyrandebibehåller principen ettom en

verksam-faktumhuvudverksainheten. Detförsamlat att enansvar
undandrasdeninte innebärakrigsuppgiften börtillhet bidrar att

Verkstadsdriftenmöjlig.sådan ärstyrning,ekonomisk ärom
redovisnings-använderverksamhetexempel på anpassatettsomen

lednings-bakom FM:sprincipernastriderdettaMen motsystem.
krigsorga-styrandedentankeneftersom det byggersystem, om

krigsorganisatio-kaderorganisering vilketochnisationen gör att
sammanblandas.produktionstyrbarekonomisktkrav ochnens

UTFÖR:s i denbristerfinnsdetanalyser tyder storaatt
FORTV Försvars-såvälöverblicken videkonomiskacentrala, som

mark,påfördeladefastighetskostnadema,totalademakten över
försärskilda insatserDärför börlokaler.anläggningar och göras att
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skapa både organisation och redovisnings- och lednings-etten
både tillgodoser krigsorganisationens kravsystem och kravensom

på ekonomisk styrbarhet produktionen.av

6.2 astighetsförvaltningensF delar

Anpassningama till Försvarsmaktens särskilda behov kräver
särskilda överväganden. I nedanstående figur beskrivs försvars-
fastighetemas huvuddelar, anläggningar dvs huvudsakligen
befästningar olika slag, lokaler och mark.av

Figur Olika delar försvarsfastigheters förvaltningav

;øBeFörvalt- Loka- Mark
fästnings- ler
mnåç/ansvar

far i
7Drift-

resurser
Underhåll och

Drift och underhåll drift fredskaraktärav
ktigsmässig karaktärav

Det skall understrykas proportionerna i ovanstående figur inteatt
återspeglar realistiska kostnadsrelationer.
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har lagts:och lokalerbefästningarMellan
antalfinnsdetbeskrivaförsnedstreckad ettl attattytaen
s.k.befästningarrenodladelikainteanläggningar är somsom

ändå hartruppbefästningarochvapenbefästningar svagaremen som
problemskapargråzonbefästning. Dennakaraktärstarkareeller av
anlägg-från andrabefästningarsärbehandlaförsökvarjevid att

lokaler,ningar och
hardenillustreralinje förstreckad gränslodrät2 att som nuen
ochbefästningariinvesteringardirektavskrivnamellandragits m.m.

investeringar,lånefinansieradeövriga,
drabelyser sättlinje attheldragendiagonal, annat3 ettsomen

krigsorganisatio-uppfyllerunderhållmellannämligengränsen, som
t.ex.förvaltningfredsmässigrespektiveskydd 111.111.kravnens

befästningar.fastighetsdriftnonnalmålning och av
målkon-grundläggandedenlösaolikabelyserFiguren sätt att

fastighets-ekonomiskadenochkrigsorganisationensflikten mellan
löstsmålkonfliktenorganisation hardagensförvaltningens krav. l

streckademed denillustrerashorisontelltskuritattgenom man
driftresursemabehållaFörsvarsmaktenlåtitochhorisontell linjen

försvarsfastigheter.för alla typer av
ilinjemade dragnaallaborttänkbartteoretisktDet att taâr

Helahelhet.rektangelnbetraktadännedfiguren och ensom
ochdådrift, läggsinklusivefastighetsförvaltningen, ansvars-

stymings-"ren"vilketställe,ochresursmässigt på ett engersamma
princip.
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6.3 Skisser till alternativ

Den ovanstående figuren kan användas bakgrund till densom en
följande beskrivningen olika organisatoriska alternativ. Altemati-av

beskrivs inledningsvis med angivande förtjänster ochven av
nackdelar. Sedan de varandra.vägs mot

Alternativ

Nulägct

Både Försvarsmakten och FORTV hävdar det för tidigtäratt att nu
utvärdera refonnen. sådanEn ståndpunkt kan bygga att parterna

reformen det hela gjord och därföratt är rätttagetanser att man
inte behöver vidta justeringar, eller att attman anser man
behöver tid på sig för komma underfund med refonnenatt ärom

gjord, eller, slutligen, pårätt refonnen med arginellajustering-att m
kan fås fungera tillfredsställande. pågårF.n. exempelvisattar

arbete på bygga regelverket för driften vilket möjlig-att ut avses
för FORTVgöra driften med regler istället föratt styra attgenom

disponera över pengarna.
Vad talar för dagens lösning den resultatetär ärattsom ettav

grundligt utredningsarbete i två års tid, först i LEMO:s ochänmer
FÖFA:ssedan i regi, den rådande arbetsfördelningensamt att

preciserats i avtal båda dvs myndighetema,ett parterna,som
Vad talar för bibehållande dagens lösningaccepterar. ett ärsom av

också den verkat kort tid, och inte fullföljts vadatt ännut.o.m.
gäller den förbandsvisa fördelningen kapitalkostnadema. Ettav
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alltförjustförändring tätatalar ärskäl attmotannat nuensom
påvisserligendet,synnerhetiverksamheten,förändringar stör som
detentydigtgårinteredovisning, mätabristfälliggrund att omav

gamla.detellerfungerar bättre sämre änsystemetnya
förhoppningarstrukturen ellervalda attdenJusteringar omav

förutsättningenpåbyggerövergående attproblemen är naturav
Är intefelaktig lärdenmöjliga.bästagrundstrukturen denär man

byggergå. Snararelåter tidenfelför denfå bevis äratt manom
svårareoch detlösningändamålsenlig attmindre görfastman en

framtiden.den iändra
inte bra.lösningdagensskäl för ärstarkafinns dockDet att

gränsdragningsproblem. Attbetydandevisat påharIntervjuerna
bådademellanfaktumdetsådana finns styrks gränsenattav

detigenomdragitsarbetsfördelning yttremyndigheternas tvärs
frånlösning. Detopraktiskovanlig och ärunderhållet, vilket är en

disponerafulltintenackdelsynpunktfastighetsförvaltarens utatten
intervjuerna ärinte barabestyrks utandriftmedlen. Dettaöver av

sker böruppdelningfallbranschen. l deiiakttagelseallmän enen
gränsdrag-undvikaföridagpådenna attsätt ängöras annatett

markÄven ipekarRRVningsproblem. statensrapport omen
denpå grunduppstårsvårigheterpublicering deunder avsom
före-vidareförändringförtalar ärlösningen. Vadvalda ensom

fastighetsför-statligatill denförhållandeisärlösningarkomsten av
uppdelningenhyreslösningen,gällerövrigt, detvaltningen i av
Försvarsmaktensförolika slagspecialvillkordriften och av

skogen.utnyttjandetpersonal vid av
blandframhållerfastighetspolitikenstatligaDen annat:

kanskäl inteandraoch/ellerhistoriskafastigheter"De som av
läggasförvaltarenuvarandeböröverföras till bolag oavsett --
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under samordnad förvaltning i myndighetsfonn."
Andemeningen i detta uttalande torde önskar enhetlig-attvara man
het, dvs undvikande särlösningar. Utvärderingen har konstateratav
brist på överblick fastighetsfrågoma i sin helhetöver vilket leder
till svårigheter såväl för statsmakterna för FORTVatt styra, som
och Försvarsmakten.

Alternativ

Hela fastighctsförvaltningcn till Försvarsmakten

Ett första alternativ innebär överförande hela förvaltningenav av
försvarsfastigheter, inklusive ägarföreträdandet, till Försvarsmakten.

För detta alternativ talar det faktum det tillämpningäratt en av
Försvarsmaktens ursprungliga MAL-koncept och lätt kan förenas
med principen krigsorganisationens styrande roll stöd-överom
funktionema. Det har den principiella fördelen stymings-att
principen entydig och fastighetsförvaltningensär alla delar ochatt

från håll.typer styrs ett
Mot alternativet talar det strider grundtankama såväl iatt mot

den fastighetsförvaltningsrefonnen, framförallt förvaltning skallatt
skild från brukandet, i LEMO-refonnen, syftade tillvara som som

inte belasta Försvarsmakten med för sådantatt interesurser som
direkt ingår i huvuduppgiften, fredsmässig fastighets-för-t.ex.
valtning.

Alternativativ 2



133FörslagSOU 1996:97

fastighctsförvaltarcntillförsDriftrcsurscrna över

förersättningharFörsvarsmaktenochFORTVavtalet mellanI ram
eftersomfrån hyran,undantagitsunderhålllöpandedrift och

fastighets-dock underdel,dennaverkställerFörsvarsmakten
därförförändringennäraliggande ärDenförvaltarens mestansvar.

FORTV.underhåll tilllöpandeochdriftförmedlenföra överatt
debiterafastighetsförvaltarenkanförändringsådanMed en
kapital-såvälförersättninginnefattandetotalhyra,hyresgästen en

underhåll.ochdriftförkostnaderkostnad som
1991/92:44propositionidenbyggdeLEMO-utredningen
driften. IverkställerFörsvarsmaktenförutsättningenuttalade att

avtalefterFörsvarsmaktenmöjligheten1992/93237 attöppnasprop
tekniskadenverkställakunnabörFortifikationsverketmed

ramavtaletgenomförtsocksåsedanförvaltningen, vilket somgenom
kanförvaltarentilldriftresursemaöverföringslöts 1994. En av

innebördenmedförhandlasramavtaletskefonnellt att omgenom
förvaltningen,för helaersättningkräverfastighetsförvaltarcnatt
avtalsslutandetvådepåtankeMeddriften.innefattande attäven

måstearbetsfördelning,dagensvill ändraintemyndigheterna
fattaförändring skallsådan göras,villdenregeringen, att enom
tillförsdriftresursema överKonsekvensendetta.beslut attavom

Försvars-driftpersonalmotsvarande sägsFORTV blir avatt upp
makten.

Försvarsmaktensalternativi dettahänned betonasJämsides
sigbefinnerbefästningamaförslutligaochövergripande attansvar

punkt börPå dennakräver.krigsorganisationenskicki det som
tilluppdragsgivareuppträdakunnaFörsvarsmakten även som

åtgärder.verkställandeförFORTV
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Att driftresursema förs till fastighetsförvaltarenöver betyder inte
det för fastighetsförvaltarenatt rationellt arbetsgivare förär att vara

all driftpersonal, den kan utföras andra efterutan upphandling.av
Argumenten för denna lösning har redan blandantytts argu-

nuläget, nämligen ekonomisktmenten effektivmot fastighetsför-att
valtning kräver kontroll både underhålls-över och driftmedel samt

den nuvarande ovanligtatt och opraktisktgränsen dragenär tvärs
det underhållet. Huvudargumentet föryttre föragenom överatt

driftmedlen till fastighetsförvaltaren det behov helhetsgreppär av
fastighetsförvaltare bör ha. Detta alternativ förstärkersom en

samordningsvinstema samlad fastighetsförvaltning. Genom attav en
den sträcker sig alla försvarsfastigheteröver möjligheter tillges
samlade Ävenentreprenadupphandlingar hela fältet. föröver
anskaffning, förvaltning och avyttring de mycket försvarsspecifi-av
ka anläggningarna finns det behov professionellt förvaltar-ettav
stöd.

Argumenten innehåller dels de generellamot argumenten mot
varje förändring som redan anförts ovan, dels de specifika
verksamhetsargumenten bygger bedömning Försvars-som en av
maktens behov. Bland dessa finns de krigsorganisatoriska argu-

det gäller befästningamas driftnär och löpandementen underhåll,
dvs fungerande krigsorganisation kräver driftatt ochävenen att
löpande underhåll "fredskaraktär"nonnal Försvars-görsav av
makten i regi på grund beredskapsskäl och önskemålegen av om
så hög grad likhet mellan freds- och krigsorganisationenav som
möjligt.

Detta alternativ innehåller frågor där särskild ställningett par
behöver vilket jag har valt intetas, göraatt nu.
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befästningarsärbehandlingYtterligare vissaav

och starktkaraktärspeciellbefästningar kanVissa antas vara av
motiverakrigsorganisation, vilket kankopplade till Försvarsmaktens

vad gällerkrigsmaterialpåde behandlas sättatt somsamma
ochFörsvarsmaktendå iskulle läggasägarföreträdande som

s.k. truppbe-befästningar,uppdragsstyming. För grupp aven
fögahög grad.i särskilt Defästningar, gäller detta ärargument

arrenderad,huvudsakligen påoch de liggerförvaltningsintensiva
ytterliga-behövamark. fråga kandvs statlig, Den penetrerassom

i sinkaraktär deså speciellbefästningarvissa är attär avre om
förvaltareägareföreträdare,Försvarsmaktenhelhet tillhörabör som

underhåll.driftoch ansvarig för och
frånbefästningarsärskiljandealltEtt generellt motargument av

praktisktprincipiellt ochdetövriga fastigheter är ettatt vore
fastighetspolitiken. Ettfrån statligaallvarligt den argumentavsteg

befästningamaförvaltningenocksåundantagande är attmot ett av
övrigapåochkan behöva samordnas sättstyras somsamma

uppbyggnadrisker föravskiljande innebärfastigheter och ettatt av
förvaltning.dubbel

gränsdragningeni självasärbehandling liggerEtt argument mot
liknandeanläggningar. Näroch övriga gränsmellan befästningar en

såmband ellerdirektavskrivnabesluteti meddrogs senast, om
avvägningar,besvärligauppstodinvesteringar,låneñnansierade

intefönnodligeneftersomvilket kommer gränsenatt upprepasnu
gång.dennabör dras sättsamma

övrigaochmellan befästningarskall drasFrågan gränsenvarom
ordningi särskildhanterashär, börfastigheter behandlas inte utan

princip förfast. Enprincipiella alternativen lagtsde gräns-när
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dragningen bör särbehandlingen anläggningar börendastattvara av
gälla mindre skaantal anläggningar och särbehandlingenett att
motiveras verksamheten vid befästningama väsentligt störsattav

förvaltning och drift inte ligger samlat i Försvarsmakten.attav
Avsikten med eventuell särbehandling betona parallel-är atten

len med Försvarsmaktens förhållande till krigsmaterielenFMV och

eftersom sambanden starka mellan krigsmateriel och i synnerhetär
vissa vapenbefästningar. avlasta Försvarsmakten så mycketFör att

möjligt den praktiska hanteringen förvaltning, inklusivebörsom av
anskaffning, vidmakthållande också drift,och avveckling, men
kunna skötas påorganisation utanför Försvarsmakten,av en men
Försvarsmaktens uppdrag. Denna organisation skulle kunna vara

SkäletFMV. Förvarsmakten fungeranderedan harär att en
uppdragsgivarrelation FORTVmed FMV medan relationen till

huvudsakligen hyresgästens. förutsättningen materiel-Underär att
ledningarna bibehålls inom FMV skulle befästningama kunna

organiseras huvudavdelning jämställd materielled-medsom en
ningarna för Om tillkrigsmaterielen. materiel-ledningama flyttas

Försvarsmakten befästningama påbör hanteringen skötas ettav
parallellt förMaterielledningamas tillhörighetsätt. övervägs

UTFÖR.närvarande av
Man kan särbehandlingen vissa befästningarsäga äratt ettav

lyfta fram befästningsexpertis på olikaden f.n. finnssätt att som
håll, inom FORTV, Confortia ochAB inte minst i Försvarsmakten,

dvs fokuserar vikten bevara befästningskompe-denatt attman av
hotad Confortiakonkurrensutsättningtens som anses genom en av

AB. Marknaden för befästningsexpertis samtidigtbegränsadär som
expertisen beredskapsskäl måste finnas kvar.av

Ett utfonnningen detta alternativ kanargument mot attav vara
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blirbefästningarförFMVunderlaget särskild funktion inomför en
befästningarmycket litenalltför endastbegränsat grupp avom en

befästningsexpertisensförvaltningshänseende. Mensärbehandlas i

befästningardetill enbartbegränsasinsatser kommer inte att som
naturligtviskommerförvaltningsmässigtsärbehandlas attutan

till godo.befästningskategorinkunna komma hela

FinansdepartementettillFörsvarsdepartementetFrån

Även kandepartementstillhörighetförsvarsfastighetersfrågan om
jämställasutsträckningkan iFörsvarsfastigheter storövervägas.

Statensdelidaglokalermark och demed den utgör avensom
pågårFinansdepartementet. Detunderfastighetsverks enansvar

rege-Byggnadsstyrelsenombildningenutvärdering m.m.avav
ställning till denkommerringsdir. 1996:21 även taattsom

försvarsfastig-naturligaorganisationsstrukturen. Detframtida är att
dennamedsambandiorganisationstillhörighetheters avgörs

utredning.
tillFörsvarsdepartementetfråndepartementsbyte,Motivet för ett

samord-tillmöjligheternaförbättradedeFinansdepartementet, är
fastighetsrefonnenmedsyftenaenhetlighetning och ettvar avsom

möjligtfastigheternaså deloch underlättas att stor somavavsom
kunnabörFinansdepartementetförvaltas under departem ent.samma

fastighetsförvaltningsmiljöprofessionellerbjuda än etten mer
huvudintresse.med försvarfackdepartement som

försvarsfastigheter,departementsbyteArgumenten är attmot ett
så speciellfrån befästningama,bortser äräven av enom man
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karaktär de i fortsättningen bör tillhöra Försvarsdeparte-att även
Det hävdas beslutsvägama för drift och underhållmentet. även att

skulle bli långa och befästningama alltför väsensfräminandeatt är
för övrig fastighetsförvaltning driftpersonalen inte försbara utom

Försvarsmakten också läggs under departement.utan ett annatur

6.4 Avvägning mellan alternativen

En avvägning de olika alternativen skall enligt min meningav
bygga samtidigt hänsynstagande tillett

den statliga fastighetsrefonnens principer syftar till attsom-
skapa förutsättningar för samordnad och effektiv förmögenhets-en
förvaltning och

Försvarsmaktens behov särskild kontroll det krigs-överav-
mässiga drift- och underhållsarbetet del fastighetema,av en av
nämligen befästningama.

Enligt min mening tillgodoser inte dagens lösning i synnerhet
det första kravet på tillräckligt bra fastighets-ett sätt attgenom
förvaltaren inte har kontroll driftresursema ochöver attgenom

mellan de båda myndigheternas uppgiftsfördelninggränsen skapar
problem. Min bedömning också detta kräver betydandeär att extra
personalresurser. Mot detta kan anföras det pågåratt en process

ökad kontroll från fastighetsförvaltarens sidamot atten genom
FORTV i samarbete med FM utvecklar regler för driften. Denna

regelstyrning dock enligt min mening inte tillräcklig förtyp ärav
skapa förutsättningar för fastighetsförvaltning där investering,att en

underhåll och drift integrerat helt. Jag därförutgör ett attanser man
redan innan det helt etablerats i alla dessännusystemetnu, nya
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fonner, bör förändring.göra en
För tillgodose den första punkten bör därför föratt resurserna

driften föras till fastighetsförvaltaren.över
För minska målkonñikten mellan fastighetsförvaltningensatt

huvudsakligen ekonomiska krav och Försvarsmaktens särskilda

behov kontroll befästningama föreslår jag vidareöver attav
för åtgärdandet krigsorganisationens påkrav be-ansvaret av

fästningama påläggs Försvarsmakten. Hur mellan be-gränsen
fästningar och övriga fastigheter skall dras bör i särskildövervägas
ordning.

Dänned har jag de ovanstående alternativen förordatav
alternativ

6.5 Analys kostnaderna för drift ochav

underhåll befästningarnaav

En analys data från FORTV och Försvarsmakten drift- ochdärav
underhållskostnaden iställs relation till antalet kvadratmeter visar

såväl bemanning kostnader för lokaldelen iatt ärstort settsom av
storleksordning motsvarande lokaler på fastighetsmar-samma som

knaden. Däremot överstiger kostnaderna för befästningar räknat per
kvadratmeter motsvarande kostnad för de kostnadskrävandemest

UTFÖRlokalerna inom Försvarsmakten utifrån de uppgifter

erhållit från myndigheterna. En analys kostnaderna ärav om
rimliga eller inte har inte kunnat inom för dennagöras ramen
utredning. Jag föreslår därför orsakerna till de höga kostnadernaatt
ytterligare bör klarläggas särskild studie.genom en
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UTFÖR:sAllmänt uppdrag ochom

arbete

Genom beslut den januari12 1995 bemyndigade regeringen chefen
för Försvarsdepartementet, Thage G Peterson, tillkallaatt en
särskild utredare för genomföra uppföljning och utvärderingatt en

genomförande och pågående strukturförändringar inomav
Försvarsdepartementets verksamhetsområde.

Uppdraget syftar, enligt direktiven l995:4 till belysaatt om
avsedda resultat har uppnåtts, dvs effekter på verksamhet, kostnader
och kvalitet. I uppdraget ingår vilkautvärdera effekter påäven att
myndigheternas organisation strukturförändringama fått.somm.m.
Om utvärderingen visar eller pekar på effekterna påatt
verksamheten avviker från statsmaktemas intentioner med
strukturförändringama, skall utredaren analysera orsaken till
avvikelsema och lämna förslag till åtgärder förbättrarsom
måluppfyllelse och korrigerar inriktningen. Slutligen skall utredaren
dokumentera och utvärdera organisation och val arbetssätt förav
strukturförändringama vilka effekter det valda arbetssättet fåttsamt
på resultat omstruktureringama.av

Med stöd detta bemyndigande tillkallade departementschefenav
särskild utredare generaldirektören Lars Jeding. Somsom
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sakkunniga förordnades departementsråden Birgitta Heijer och
Ann-Sofie ochLöth, planeringschefen OhlssonDan
departementssekreteraren Katrin Westling Palm. Vidare har följande
förordnats revisionschefen Danielsson,Ingeexperter:som
organisationsdirektören Marja fil kand Björn Sylvén,Lemne,
departementssekreteraren SvanteUlrika Lindström, löverste gr.
Kristensson, avdelningschefen Sven Frid, ChristerRune pol mag
Åkersten, ñl kand Anders och departementssekreterare ErikBauer
Kämekull. Ohlsson utnämning tillDan entledigades i samband med
statssekreterare ioch Katrin Westling Palm förordades expertsom
samband med utnämning till biträdande kronodirektör.

Till sekreterare förordnades Granholmekon dr Arne
huvudsekreterare, ochavdelningsdirektören Kristina Eklund
ämnessakkunnige Sten Johansson. tjänstgjort iDen harsenare
FN-uppdrag september april Till biträdande sekreterare1995 1996.
förordnades Lena Niesink.

Utredningen har antagit Utvärderingen försvaretsnamnet av
UTFÖR.ledning och struktur

Utredaren och sakkunniga vissa harde samt experterna t.o.m.av
juni 1996 haft Vidare har ochll sammanträden. utredaren
sekretariatet gånger5 med Försvarsdepartementetssammanträtt
chefer med infonnation utredningsläget.om
Chefen för förordnade januariFörsvarsdepartementet den 22

UTFÖR:sföljande ingå i referensgrupp för militäraattpersoner
lednings- och organisationsfrågor:

f.d.Per Borg, generaldirektör
generaldirektör Hans Dellner
f.d. generaldirektör Ingvar Ehrling
generallöjtnant Lars-Erik Englund
general GustafssonBengt

Stefan Fureniuslöverste gr.
generalmajor Krister Larsson
generaldirektör MyhlbackLennart
f.d. Gunnar Nordbeckgeneraldirektör
f.d. generaldirektör Lars-Bertil Persson
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viceamiral Rudberg.Per
Delargånger.3juni 1996Gruppen har sammanträttt.o.m. av

förunderlagsmaterial harutredningens presenterats somgruppen,
inte kangivetvissynpunkterochsig erfarenheterdelat med menav

slutsatser.ansvariga för utredningensgöras
inom10-tal konsulterharsekretariat ochUtöver även ettexperter

tillknutnahistorikerspecialområden anlitatsolika tresamt
Militärhögskolan.

muntligapådokument,studiumpåUtvärderingen har byggt av
berördadeöverläggningar medpå enkäter ochintervjuer,

ledningar.myndigheternas
publiceringen 6påinriktatsutredningen harPlaneringen avav

följandehandi förstainomantalbetänkanden och rapporterett
områden:

SOUdecember 1995mål publiceradesLEMO:sanalys somav-
1995:129
stymingsfrågor,-
försvarsfastigheter,-

personal,avveckling av-
besparingseffekter,ochgenomslagomstruktureringamas-

metod,LEMO-reformens-
ägarstyming,ochuppdrags--

konkurrensutsättning.bolagisering och-
medmedsitt arbete 1996avslutaUtredningen beräknas rapporten

organisa-styrning ochförsvaretsavseendeförslag till förändringar
tion.
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3Sida11996-05-29Högkvarteret

GEMSC

överlämnastill
UTFÖR

önskemål.enligt

øw/øa
ÖsthBernti

JedingLars
NUTFORFörsvarsdepartementet,

UTFÖR Överbefälhavarenhar i brev1996-05-23 till ochGeneraldirektörenför
Fortifikationsverketbegärt framgårsynpunkter de förslagtill förändringarsom av

Överbefälhavarenutvärderingenskapitel har mig i uppdrag med honomgivengett att av
inriktning lämnadessasynpunkter.Dessasynpunkterharutarbetatsi samverkanmellan
Högkvarteret FORTV.och

Högkvartert vid två tillfällenhar sakmässigtgranskatdelar utvärderingen. dåJaghar ävenav
redovisatuppfattningen samladutvärderingoch reformen för tidigöversyn ännuäratt atten av

Överbefälhavarengenomföra. 97,l FMP samrådi medFortifikationsverketöverlämnattillsom
ståndpunktregeringen,redovisas Inom för statsmaktemasbeslut skiljasamma attramen.frånägandet brukandet,pekar erfarenheteremellertid nuvarande kanatt systernvunna

utvecklas tillfredsställandesätt.ett

stårånyoFörsvarsmakten inför omställning försvarsbeslut.kommande Ettstoren genom
ansvarsförhållandeförändrad anståmellanmyndigheterna, såstatsmakterna beslutar,börom

tills dess planeradeförändringaroch till följdomstruktureringar försvarsbeslutetatt av
genomförts.Dettaharinte utredningenbeaktatoch väsentligfaktor förär en senare
utvärdering.

medförDetta Försvarsmakteni nuläget långtgåendeinte beredda lämnaär synpunkteratt att
framlagdaförslag.
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CGEMS

Alternativ inlägg0:

Utvärderingengrundarsig hypotesfrämstskapad intervjuer enskildaen genom av
handläggarei organisationerna. har till nuvarande inteHypotesen sammanfattas äratt system
braoch förändringdärförbör tidigt. slutsatsdelasinteDenna Försvarsmakten.görasatt en av

Hittillsvarandeerfarenhetervisar nuvarande utvecklaskanatt system ett
tillfredsställande och omfattandeutvecklings- och förändringsarbeteharredansätt ett
genomförts.

bättre redovisafastighetsförvaltningenskostnaderfördelade olikaKravet kunnaatt
kategorier prioriteraduppgift i dennautveckling hanterasi nänidoch kommer kunnaär atten
medstöd fastighetsstödsystem underupphandling.ärett gemensamtav som

Avseendedet i utvärderingenanförs uppgiftsfördelninginom dentekniskasom om
fastighetsförvaltningenhar tillsattFörsvarsmaktenochFortifikationsverket engemensam
arbetsgruppmeduppgift förslag ytterligareeffektiviseringlämna verksamheten.att av

såvälUppgiftenomfattar nuvarandeuppgiftsfördelningenligt ramavtalöversyn somav
frågaersättningför och fonnemaför driftensbedrivande. enligt min uppfattningDettaär en

Någrakanochbörhanteras myndigheterna. behov justeringar kräversom somav av
statsmakternasställningstagande identifierats.harännu

I .v HI E .I I. HE.. Iv

alternativetAlternativet kommenteras då utredningsmannen.förordasav

Fortifikationsverket försvarsfastighetema. tillämpadhar odelatförvaltningsansvaretför Nuett
uppgiftsfördelningmellanmyndigheternainnebär del fastighetsförvaltningenden äratt somav
verksamhetsnära knutentill verksamhetenochverksamhetsberoendeutförs personalnäraav

uppnåinom ökadeffektivitet iFörsvarsmakten.Förändringar krävsför gränssnittetattsom en
mellanFortiñkationsverketsfastighetsförvaltning Försvarsmaktens ochoch program
förbandsproduktion mellanmyndigheterna.löpandeochkanvid behovskei samverkanprövas
Ovanredovisadbeslutad avseendefastighetsdriften härvid exempel.översyn är ett

alternativetredovisas specielll "vissabefästningarkan karaktärochävenatt antasvaraav
koppladetill motivera debehandlasstarkt Försvarsmaktenskrigsorganisation,vilket kan att

krigsmateriel, i och förvaltningdvsägareföreträdandetligger Försvarsmaktensättsamma som
ochdrift kanskei ellerFörsvarsmakten Försvarsmaktensuppdrag."
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inte heltförsvarsfastighetemautvärderingenredovisadprincipbild för indelning ärav
utvärderingenförsökaiförsvarsfastighetemassärdrag.Attstringentoch inte beakta somsynes

drift ochförvaltning befástningarochgränsdragningmellanfredsmässigkonstruera aven
underhåll tveksamt.uppfyller krigsorganisationenskrav ytterstsynesvarasom

särskilda delas.Liksomställer kravUppfattningen förvaltning befästningar attatt av
InomFörsvarsmaktensbefastningama viktig inomutgör programmen.resursen

såväl fastställaoperativaochtaktiskaformuleraochledningssystemfinns instrumentför att
årligenkontrolleraanläggningskomponenten förinklusivekrav förband attsom
kapitalkostnaderfinnsdetDå inte belastasmedkrigsdugligheten. debefästningarsomavses
Förslaget tillskapaupplever.hellernågon målkonflikt utredareninte risk för den att ennysom

dessabefästningarFMV, förfunktion utanförFörsvarsmakten,separat t.ex. synesvaraen
avseendeinteendastdubblerademindrerationell lösning.Riskenförkostsamoch resurser

påtaglig.avyttringförvaltning drift avseendeanskaffningochoch ävenutan synes

UTFÖR.Även vilket inte berörsövnings- ochskjutfaltenkansägasutgöra särart, aven

FörsvarsdepartementetunderFinans- ellerAvseendeförvaltningensorganiserande anser
Försvarsdepartementet.Försvarsmakten denbästalösningen underäratt

v t . kontinuerligtuppbyggnad utvecklas iunder ochNuvarande inom fastighetsidanärsystem
genomförastidigt ienlighet utvärderingkommermed fattadebeslut.Enstatsmakterna attav

områdetfråninomNågra förändradebeslutförsvarsbeslutsperiod. behovnästa av
redovisasförslagtillidentifieras. utvärderingenstatsmaktemassidahar för närvarandeinte l
redovisningåtgärder tydligareför effektivisering förvaltningen kravsamt avenav

prioritet i detområden myndigheterna högförvaltningenskostnader.Dettaär gesensomav
inte för dessaNågra från sidaerfordras hanterafortsattaarbetet. beslut statsmaktemas att

frågor.
eventuelltbeslutanledning 96.Ettstårinför omställningmed FBFörsvarsmakten stor aven

fastighetsområdetsamtidigtfrån systemomläggninginomstatsmakterna innebärsom nyen
olycklig.medomstnrktureringsåtgärder följd 96bedömsFB ytterstsomsom av
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fastighetsfrågan,yttrande.Förslag till förändringar avseende

UTFÖR betänkandetmedskrivelse1996-05-23begärtsynpunkterpåöversändadelarhar av
efteromfattandeförslagtill förändringar.Nedanredovisadesynpunkter framtagnaär

samverkanmedFörsvarsmakten.

samladtidigaregranskningarredovisatuppfattningenFortifikationsverketharvid att en
uppfattningharreformen för tidigt genomföra.Dennautvärderingoch ännuäröversyn attav
redanerfarenhetertyderdock påverket redovisati FAF 1997-2001.Hittillsäven nuvunna

införandeför lokalförsörjning fastighetsförvaltningtydligt respektiveatt samt avansvar
verkligabrukarna dekapitaltjänstkostnaderharökat kostnadsmedvetenhetenhos om
uttryck ioch lokaler. redankommit tillkostnadernaför mark,anläggningar Någotsom

fastighetsförvaltningen.lokalförsörjningsplaneringenoch

försvarsfastighetema intefor indelningutvärderingensavsnitt6.2 redovisadprincipbildl ärav
uppfyllafred befástningarsyftarhelt tillentydig.Underhåll ochdrift i avseende att
fredsmässigkonstruera gränsdragningmellankrigsorganisationenskrav. försökaAtt en

tveksamt.drift enligt krigsorganisationenskravförvaltning och ochunderhåll ytterstsynes

enskildaintervjuerfrämstskapadUtvärderingengrundarsig på hypotes aven genom
intesammanfattatstill nuvarandemedarbetarei organisationerna. har ärHypotesen systematt

dennaslutsats.Fortifikationsverketdelarinteoch förändringdärför bör tidigt.bra görasatt en

för ramavtalfastighetsförvaltninginomlokalförsörjningrespektiveutvecklingEn ramenav
förlägrekostnaderledatillFortifikationsverketochFörsvarsmaktenbedömsmellan

avseendefortlöpandeocheffektiviseringförsvarsfastighetema.Möjligheter till prövas
FörsvarsmaktenbeslutatFortifikationsverketochfastighetsdriftenhar gemensamenom

verksamheten.effektiviseringuppgift förslag ytterligarearbetsgruppmed lämnaatt av

olikafördeladepåkostnaderfastighetsförvaltningenskunnaredovisaKravet på bättreatt
ikunnahanterasochkommeruppgift i utvecklingenkategorier det prioriteradäven attär en

upphandling.undersamordnadestödsystemnärtid medstöd de ärsomav
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Ansmann

Alternativetkommenteras dådet förordas utredningsmarmen.av

Altsmatixz.

Fortifikationsverketdelarutredningsmarmensåsikt ekonomiskteffektiv fastighetsför-att en
valtningkräverkontroll bådeunderhålls- driftmedel,över och fastighetsförvaltarenatt
behöver helhetsgrepp samordningsvinstemamed samladförvaltningett samt allaatt en av
försvarsfastigheterbör tillvaratas.

Fortifikationsverkethardetodeladeförvaltningsansvaretför försvarsfastighetema.Ramavtalet
medFörsvarsmakteninnebär fastighetsdriftoch löpandeunderhållutförs inomatt personalav
Försvarsmakten.Förändringar krävsför uppnå ökadeffektivitet i Fortifikations-attsom en
verketsfastighetsförvaltningoch genomförddriñ löpandeochkanvid behovprövasav
genomföras myndigheternasförsorg.Ovanredovisadebeslutavseendeöversyngenom av
fastighetsdriften härvid exempel.är ett

alternativetI redovisas vissa befästningaräven kan karaktärspeciell ochatt antas avvara
starktkoppladetill Försvarsmaktenskrigsorganisation,vilket kanmotivera debehandlasatt
på krigsmateriel,dvsägarföreträdandetsätt ligger i Försvarsmaktenochsamma som
förvaltning driftoch kanskei Försvarsmakteneller Försvarsmaktensuppdrag."

Fortifikationsverketdelaruppfattningen förvaltning befästningarställersärskildakravatt av
och befästningama viktig inom finnsatt utgör InomFörsvarsmaktenen resurs programmen.
rutiner för såvälformuleraoch fastställaoperativaoch taktiskakravatt påkrigsförbandensom
för årligenkontrolleraderaskrigsduglighetochberedskapgäller Dåatt anläggningar.även
debefästningar inte belastasmedkapitalkostnaderfinns det inte hellernågonrisksomavses
för denmålkonflikt utredarenupplever.Förslaget vissaöverföraägarföreträdandetförattsom
befástningartill Försvarsmaktenoch tillskapa funktion utanförFörsvarsmakten,texseparaten
inomFMV, för dessabefästningarbedöms otydligaansvarsförhållandenochge varaen
kostsamochorationell lösning Fortifikationsverket denkortaremisstideninteävenom
hunnit någraalternativakostnadsberäkningar.göra Riskenför dubbla avseendeinteresurser
endastförvaltning ochdrift anskaffningavseende ochavyttring påtaglig.ävenutan synes

Hagström a/Karl-Erik
Stf. myndighetschef
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Bakgrund

ÖFA lämnadeavseendeförvaltning försvarsfastigheter.F F 1992:02.Utredningen öav
medinstruktion för Fortifika-förslag för förordning1994:643till grunder regeringens

för verket.tionsverket uppbyggnadensamt av

huvudkontoret Eskilstunaochmedjuli 1994med iFortifikationsverketorganiseradesden l
ÖstersundLinköping, Strängnäs. ochKristianstad.Skövde,mindretörvaltningskontori
datordriftplanenligtenheternaför ochavveckladesBoden.Underförstaverksamhetsåret

resebyråtjänsteroch medadministrativserviceinklusivesystemförvaltning ersattessamt
köptatjänster.

det fastighetsbeståndupplåtelseavtalbrukareFörsvarsmaktenär merpartenav somavgenom
Övriga materielverk. torsk-FörsvaretsFortifikationsverketförvaltar. brukare Försvaretsär

försvarshistoriska Pliktverketochningsanstalt, radioanstalt,StatensFörsvarets museer.
Kustbevakningen.

mycketomfattandeochFortifikationsverket sprittfastighetsbestånd förvaltasDet ärsom av
byggnader praktiskt alla iskildaslagriket. omfattarsåvälmarkhela Detöver tagetsom avav
anläggningarför krigsbruk.speciellasamhälletförekommande ochdärtill myckettyper
omfattar 550register-miljarder kr och 2till drygt 12Fastighetsbeståndet invärderatär ca

000hektar.fastighetermed total drygt 400areaomen

FASTIGHETSBESTÅNDET

Tv ANTAL

000kvmcirka 6 800l7 500medBYGGNADER enareaom

befástningarANLÄGGNINGAR 2 300tunga
truppbefástningar20000

flygfält52

ÖVNINGSFÄLT närövningsfált54
cirka 000ha.skjutfált totalt 180friståendeövnings-och80 om

Förvaltningsarbetetriktar sigunik.spridningenförvaltningsobjektochMängden äröverytan
Förvaltadefastig-rimlig tid.dekannåsinomobjekt ochkrävernärhetochalladessa attmot

omvärldskontakter denviktigastedärtill knutna åtgärderochheteroch krav på är parametem
personalen.för allokeringav
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Det finns klan uttalademål inomFörsvarsmaktensedan1994 minskning utnyttjadeom en av
mark-.anläggnings-och lokal MAL-resurser. Utanhänsyntill effekterna kommandeav
försvarsbeslutskall bland nyttjat lokalbeståndminskasmed3% år. Genomföränd-annat per
ringar i krigsorganisationenkommer betydandedel befästningsbeståndetävenen attav av-
vecklas.Till dettakommerpåverkan nedläggningar fredsetablissementtill följdav av av
forsvarsbeslutet.

Avvecklingsarbetetkommerunderöverskådligtid mycketkrävandeuppgift.att varaen

Effekterna Ävenovanståendeförändringarkan förväntasbestå sekelskiftet. efteröverav
denna försvarsfastighetemautgör landets bestånd kanskefortfarandestörstaprocess ett av -det största.

Verksamhets-ochorganisationsutveckling

Efter utvärdering hittills erfarenheterochkompletterandeutredningarharverketav vunna
under delen 1995fattatbeslut fortsattverksamhets-.kompetens-ochorganisa-senare av om
tionsutveckling.Genomförandetdecentraliserasfrånhuvudkontorettill förändradregionalen
organisationmedförvaltningsavdelningari Boden.EskilstunaochKristianstadför fastighets-
förvaltning inomområden Försvarsmaktensindelningi militärområden.motsomsvarar

Den organisationenskall intagen1996-07-01ochkunnaverkafullt från 1997-01-01.nya utvara
Bemanning organisationenpågåroch omfattandeutvecklings- förändringsarbeteochettav
har inletts.Underbilaga l. l

Grundläggandemotiv för beslutet verksamhets-,kompetens-ochorganistionsutvecklingom
delsbehovet verketsförvaltningkanske brukareoch fastighetsbestånd,delsattvar näraav

behovet tydligare ocharbetsfördelninginomhuvudkontoret mellanhuvud-av ansvars- samt
kontoretochderegionalaenheterna.Därmed detnaturligt genomförandeverksamhetenär att
sköts regionalaoch lokalaenheter.av

harDet ocksåvarit viktigt inom för den riksdagochregeringbeslutadeatt ramen av ansvars-
fördelningen denarbetsfördelningpröva överenskommitsmellanFortifikationsverketochsom
Försvarsmaktenfrämst detgällerdrift- ochunderhållsfrågor.när

Statsmaktemasbeslutinom lokalförsörjningenoch fastighetsförvaltningenmedger be-att
tydanderationaliseringarocheffektivitetsvinsterkan såvälhos brukarna, hosgöras som
Fortifikationsverket förvaltare.Fortifikationsverketharminskat denpersonalentill nivåsom

förutsättsi deutredningar föregickregeringensförordningmedinstruktion försom som
Fortifikationsverket.Verketgenomför1995/96dessutombesparingarenligt regleringsbrev

därefteri taktmedfortsattminskning fastighetsbeståndet.samt av

Myndighetenhar inte funnit detmöjligt i organisationsanpassningenminska personalladeatt
ökadrationalitet.Organisationen innehållabedöms minimibehovresurserna ettgenom av

personal.
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fastighetsförvaltninggenomförandeförförstärksförvaltningsavdelningamaregionalaDe av
uppgifter koncentrerasavyttring. Huvudkontoretvidmakthållandeochanskaffning,vadavser

iförvaltningsavdelningamatillvisst stödanalysuppföljning,till ledning, genom-samt
förandeverksamheten.

personårochdetill cirka 75medcirka 35minskakommerpersonalstyrkaHuvudkontorets att
till cirka 70.fråncirka 35ökafastighetsavdclningamaregionala att

innebärgenomförandetdecentraliseringenochintasOrganisationsstrukturen nyaavsomnu
brukarnafastighetsförvaltning kommereffektiv ettförförutsättningar samt attochbättre ge

ochanläggnings-kostnadsminimeramark-.effektiviseraocharbetetmedstarktstöd i att
förväntadanpassadtillocksåOrganisationsstrukturenärbästalokalkostnadema sätt. en

fastighetsresurser.efterfråganpå

Kompetensutveckling

rutiner.arbetshjälpmedel.identitet,kompetens,förvaltningsarbete,verketsUppbyggnadenav
pågåttomvärldenrelationermed ärFörsvarsmakten,medpraxis,samverkan somprocessen

byggkonsult-rekryterad FortFpersonalenHuvuddelen ärbildande1994.verketssedan urav
personalsammansätt-ortifikationsverketsförvaltningsarbete.Fifasas inverksamhetoch nu

uppdrags-ortFkaraktär Ffortfarandedeltill vissemellertidharning ochkompetens mer av
ägarinriktning.ochförvaltar-gällandeinriktning ännu

myndig-i denuppgifternaförändradenödvändig.Dekompetensutvecklingfortsatt är nyaEn
effektivtochrationelltmyndighetenförpersonalverkets ettutbildninghetenkräver attav

förvaltnings-ochtekniskaochekonomiska ägar-juridiska,sitttillskall kunnalevasätt upp
ansvar.

genomförsbl.a. inom1998ochochunder1997prioriteradsärskiltKompetensutvecklingenär
FORTV-skolan.verksamhet benämnssomen

med brukarnaSamarbetet4.

utgångs-medutvecklasbrukarnaochFortifikationsverketmellanför samarbeteFormema
lokalförsörjningsförordningenoch1993:527fastighetsförvaltningsförordningenpunkt i

avtalochFörordningarmyndigheterna.mellantecknatsharramavtal1993:528 desamt som
1997-01-01.fullt frånskall tillämpas ut

ochanläggningarmark.försörjningrespektiveförvaltningförgrundRamavtalen avutgör
underochbedrivasskallverksamhetenhuravtalklarlagtrespektiveilokaler. harParterna

arbetsfördel-ochfastighetsförvaltningenförformerblandvilka former. Där annatanges försvarsfastighetema.upplåtnadeförersättningenförgrundernaRamavtalenreglerarningen.
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SärskiltharsamarbetetmellanFortifikationsverketochFörsvarsmaktensregionalaföreträdare
underlättats avtaletmedFörsvarsmakten kännedomengenom även Förändringiom om ansvarochuppgifter inte tillännu alla delar i Försvarsmaktensträngt organisation.ut De för-största
ändringarna förvaltningrör detbefintliga beståndet försvarsfastigheter.Anskaffningenav av
följer sedanlängeväl inarbetadeoch fungeranderutiner. Parternahar funnit det storvaraavvikt i ramavtalettydliggöraatt antal i anskaffningsprocessen.ett steg Avyttringen är enväxandeuppgift. Dessaförhållandenpräglaravtalet.

Ramavtalenförutsätter Fortifikationsverket reglerför förvaltningen.att Dettaarbetehållerger
på slutföras.Någraangelägnaatt områdenåterstår.

Formerför hyresberäkningochhyresadministrationharutarbetatsi samarbetemedberörda
myndigheter.Tydliga reglerochenkeladministrationhareftersträvats.Den tillämpadenu
metodenför beräknahyreskostnadertillgodoseratt nyttjandemyndighetersbehov.Behoven
kan bådekall- ochvarmhyra bland olika principeravse för betalningsamt under-annat avhållskostnadema.Metoden ocksåmöjlighetertill utvecklingochanpassningmedhänsynger
till ändradebehov,till exempel utjämnahyreskostnadema åretatt elleröver övergåfrånatt
kallhyra till varmhyra.

Hittills erfarenhetervisar tydligt för lokalförsörjningvunna att respektivefastighets-ansvar
förvaltning införande kapitaltjänstkostnaderharsamt ökatmedvetenhetenhosbrukarnaav omdeverkliga kostnadernaför mark,anläggningaroch lokaler. Dettaharredankommit till ut-
tryck i deraslokalförsörjningsplaneringochbedöms framtideni brukarnaäven starktettge
incitamenttill godhushållningmedmark,anläggningaroch lokaler.

Utvärdering

Enomfattandeinternutvärderingharsåledesgenomförts inomkort ledertill förändradsom enprincipiell uppgiftfördelningoch ledningsstrukturinom Fortifikationsverket.

Enutvärdering det samladeresultatet förändringarnainomdenstatligafastighetsför-av av
valtningen för tidigär ännu Försvarsmaktenframförgöra. iatt Försvarsmaktsplan97 i samråd
medFortifikationsverket samladutvärderingböratt underförsvarsbeslutsperiodengörasen avbland hur förändradeägarförhållanden,annat organisation.ekonomiskredovisningoch ram-kompensationfungerat.Fortifikationsverket därvid utvärderafastighetsförvaltningenattavser
för förväntadebesparingaratt uppnåtts.seom
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