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SACO-Försvar 2005-04-29

 SACO-Försvar synpunkter på BU 06/SR Bilaga 9

• FM personalförsörjningssystem måste säkerställa att rätt kompetens och
organisationens samlade personliga erfarenhet (det institutionella minnet)
kan bevaras genom att personalomsättningen särskilt inom vissa
ledningsfunktioner kan begränsas. Det finns en risk med att låta FM
internationella uppgifter i alltför hög grad vara styrande för
personalförsörjningen. Istället bör detta nyanseras så att hänsyn tas till såväl
de behov och krav som ställs på internationella insatser och resursförvaltning
som till oförutsedda nationella/europeiska behov i framtiden.                .

• I den skissade interaktionen mellan olika personalkategorier med inriktning
att den civila personalen skall kunna växla status mellan civil och militär
(kombattant), vill SACO understryka vikten av kompetens och kvalité. Det
finns en betydande fara i att rekryteringen av civil personal kan hämmas om
rekryteringen  inte sker mot den civila befattningen utan även emot en militär
skuggbefattning. En sådan rekrytering värnar inte kompetens i det första
rummet. Den som söker en anställning som ex kvalificerad civilekonom eller
dataingenjör osv, är kanske inte alltid beredd/motiverad att delta i väpnade
konflikter utanför Sveriges gränser. Den föreslagna ordningen kan premiera
”äventyrslystna” och FM riskerar att kvalificerade sökande avstår från att
söka anställning i myndigheten

• Principen för rotation riskerar att leda till att färre arbetstagare kommer att
kunna lösa uppgifterna på hemmafronten. Vilket kan komma att resultera i en
större arbetsbelastning.

• SACO-Försvar anser att den civila personalens villkor inte tillgodoses i det
lagda förslaget. Det måste beaktas att civil personal i allmänhet ej eftersträvar
att delta i väpnad strid eller att ingå i ett insatsförband utanför landets
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gränser. Utredningen har inte på ett tillräckligt sätt tagit hänsyn till detta
förhållande och bör därför ses över i denna del.

• SACO Försvar vill att RO roll i FM tydliggörs, bl a. avseende fördelningen
RO och YO, och att regeringens inriktning på ca 30 % RO i US bör inarbetas
i underlaget.

• SACO Försvar vill att underlaget vad avser personalbehov för EU:s
snabbinsatsförmåga beaktar Regeringen prop 2004/05:5 om RO.

• SACO Försvar vill att underlaget vad avser uppgifterna i  BU 06 del 11 3.6.4
personalförsörjning ses över och i högre grad reflekterar den syn som
kommer till uttryck i regeringens prop.

• SACO Försvar vill att RO roll i det nya försvaret ses över och att deras
kompetens tas tillvara på ett bättre sätt. SACO Försvar vill i detta
sammanhang framhålla att RO utgör en flexibel resurs till lägre kostnader än
heltidsanställda YO.
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