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Svensk veteranpolitik – ett ansvar för hela samhället
(SOU 2014:27)
Statskontorets remissvar behandlar utredningens förslag om en nationell myndighet
för veteranfrågor, en lag för anställda vid civila myndigheter som deltar i internationella insatser samt frågan om att införa officiell statistik på veteranområdet.

En nationell veteranmyndighet
Statskontoret avstyrker utredningens förslag om att inrätta en nationell veteranmyndighet. Utredningen har inte på något övertygande sätt kunnat visa vad en
särskild myndighet för veteranfrågor skulle komma att lösa för problem och medföra för nytta i förhållande till vad bildandet av en ny myndighet skulle komma att
kosta. Utredningen visar snarare att implementeringen av veteranpolitiken i stort
går enligt plan och att veteranerna som målgrupp huvudsakligen är nöjda med det
stöd de får i dag. Vi konstaterar också att relativt kort tid har förflutit sedan
Försvarsmakten fick ett ansvar för att följa upp och stödja veteranerna. Statskontoret menar därför att regeringen bör följa den fortsatta implementeringen av
veteranpolitiken och avvakta med att göra eventuella organisatoriska förändringar.
Den nya myndigheten ska enligt utredningens förslag inte överta det utvidgade
arbetsgivaransvar som i dag ligger hos Försvarsmakten. Detta kan enligt vår
bedömning medföra en risk för dubbelarbete och en otydlig ansvarsfördelning
mellan Försvarsmakten och den nya myndigheten. Om veteranbegreppet enligt
utredningens förslag breddas till att även omfatta civil personal kan fler myndigheter komma att beröras av likartade gränsdragningsproblem. Med stor sannolikhet
kommer den absoluta majoriteten av alla veteraner även fortsättningsvis att finnas
inom det militära området. Försvarsmakten måste därför fortsatt organisera sig så
att man kan samordna sitt arbete med veteraner både internt inom myndigheten och
med andra aktörer.
Statskontoret instämmer dock i att samordningen i veteranfrågor kan bli bättre.
Försvarsmakten bör få ett sådant samordningsuppdrag som utredningen föreslår.
Försvarsmakten har både erfarenhet och kompetens på området. Veteransamrådet
bör samla alla berörda aktörer såsom de övriga berörda statliga myndigheterna,
kommuner och landsting samt frivilligorganisationer. Statskontoret vill också peka
på att utredningen visar att frivilligorganisationernas verksamhet inom detta
område är under utveckling. Det innebär att det finns goda möjligheter för
veteraner att få kompletterande och oberoende stöd från dessa.
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Lag för statliga anställda i internationella insatser
Statskontoret instämmer i utredningens principiella resonemang om att alla statligt
anställda som tjänstgör i riskfyllda internationella insatser bör ha ett likartat skydd.
Statskontoret tillstyrker därför förslaget om att även civilt statligt anställda vid
tjänstgöring i riskfylld internationell verksamhet bör få samma socialrättsliga
skydd som Försvarsmaktens personal.
Det är dock svårt att utifrån betänkandet få en uppfattning om hur många statligt
anställda som skulle komma att beröras av den föreslagna lagen och därmed också
vilka kostnader förändringen skulle medföra för staten. Bedömningen av vilken typ
av internationell verksamhet som kan betraktas som riskfylld blir här central. För
vissa myndigheter som till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folke Bernadotteakademin och Polisen handlar det sannolikt om ett större
antal personer årligen, medan det för andra kanske handlar om några enstaka. Detta
medför att det kan bli stora skillnader mellan myndigheterna när det gäller vad de
behöver göra för att anpassa och förstärka sina organisationer för att kunna leva
upp till den föreslagna lagens krav på stöd och uppföljning vid en insats. Utredningen ger mycket lite vägledning i detta avseende.

Officiell statistik på veteranområdet
Statskontoret avstyrker utredningens förslag om att göra veteranstatistik till
officiell statistik. Regeringen och riksdagen ställer höga kvalitetskrav på den
statistik som ska få betecknas som Sveriges officiella statistik. Statistikproduktionen hos Försvarsmakten och de övriga aktuella myndigheterna har enligt
utredningen svagheter i flera avseenden, vilket torde kräva ganska omfattande
insatser för att uppfylla kvalitetskraven. Statskontoret anser därför att regeringen
bör ge de berörda myndigheterna i uppdrag att bland annat utreda behovet av och
förutsättningarna för att samla in bland annat känsliga personuppgifter och bygga
upp en samordnad statistik på veteranområdet. Statskontoret noterar att SCB inte
utgjort remissinstans för denna utredning.

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Tf. utredningschef
Annika Gustafsson samt utredare Charlotta Edholm, föredragande, var närvarande
vid den slutgiltiga handläggningen.
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