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Försvarsfastigheter i framtiden (SOU 2013:61)
Statskontorets övergripande synpunkter på utredningens
förslag
Utredningen har haft i uppdrag att förbereda och lägga förslag om en omför
delning av statens bestånd av försvarsfastigheter samt identifiera andra
tänkbara åtgärder som kan bidra till en effektivisering av förvaltningen av
försvarsfastigheter och Försvarsmaktens lokalförsörjning. Statskontoret är
allmänt sett positivt till utredningens förslag. Vi vill dock peka på vissa
oklarheter i utredningen, dess förslag och konsekvensanalys. Dessa har i
huvudsak att göra med de förslag som syftar till att skapa en situation inom
försvarsfastighetsområdet som liknar den som gäller i fastighetsbranschen i
stort. Vi menar att det är svårt att ta ställning till om dessa förslag verkligen
kommer att leda till en effektivare förvaltning av försvarsfastigheterna och
en effektivisering av Försvarsmaktens lokalförsörjning.

Bättre förutsättningar för en effektiv lokalförsörjning
I ett förvaltningspolitiskt perspektiv är det viktigt att statliga myndigheter
har incitament att kontinuerligt se över sina behov av lokaler och hur de
använder sig av dessa. Detta för att myndigheterna ska kunna ompröva sina
behov av lokaler och uppnå en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt.
Detta gäller inte minst Försvarsmakten som bedriver en verksamhet som
kräver stora ytor och närvaro på flera platser. I detta perspektiv är den
nuvarande situationen där Försvarsmakten saknar incitament eller inte ser
några skäl till att arbeta med lokalrationalisering problematisk. Vi ställer oss
därför positiva till de förslag som syftar till att stärka Försvarsmaktens
incitament för en effektiv lokalförsörjning.
I sammanhanget vill vi dock peka på att det av betänkandet inte framgår hur
en övergång till branschmässiga hyresavtal kommer att påverka Försvars
makten och om en sådan förändring faktiskt kommer att leda till en effekti
vare lokalförsörjning. Vi menar att det med utgångspunkt i utredningens
bedömningar och antaganden är svårt att avgöra om den föreslagna lösning
en verkligen är mer effektiv och mindre kostnadskrävande än nuvarande
lösning. Vi konstaterar att det av allt att döma tycks finnas både för- och
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nackdelar med den föreslagna lösningen, men att dessa inte beskrivs full
ständigt i utredningen. Rent principiellt menar vi att förslaget är riktigt.
Samtidigt anser vi att regeringen behöver en mer fullständig bild av even
tuella konsekvenser innan den tar ställning till utredningens förslag. Stats
kontoret menar därför att det finns skäl för regeringen att komplettera
utredningens konsekvensbedömning av dessa förslag.

Länsstyrelsernas lokaler för krisledning
Statskontoret ställer sig positivt till utredningens förslag till lösning när det
gäller länsstyrelsernas lokaler för krisledning. Utredningens bedömning av
kunskapsläget tycks vara korrekt, och ett förslag om en fördjupad analys av
länsstyrelsernas framtida behov av ledningsplatser och platsernas utform
ning är därmed ett naturligt nästa steg. Vi delar dock inte utredningens
mening om att regeringen bör ge länsstyrelserna och Myndigheten för sam
hällsskydd och beredskap ett gemensamt uppdrag att ta fram ett sådant
underlag. Vi menar att regeringen bör överväga att ge en från de berörda
myndigheterna fristående aktör i uppdrag att i samråd med länsstyrelserna
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ta fram en fördjupad
analys av framtida behov och platsernas utformning.

Övriga förslag
När det gäller övriga förslag i betänkandet avstår Statskontoret från att
lämna synpunkter.

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Tf. utrednings
chef Mikael Halápi och utredare Martin Johansson, föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.
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