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avstämning med juristerna på verket innan en utbetalning gjordes. Flera försök 

till avstämning misslyckades dock och utbetalningarna kom att göras utan att 

avstämning hade ägt rum. 

Utskottet konstaterar att det aktuella ärendet vid Trafikverket avsåg 

myndighetsutövning och således faller under 12 kap. 2 § RF. Det har från 5 

Trafikverkets sida framförts att man uppfattade det som att departementet gick 

in i verkets myndighetsutövning. Utskottet kan också konstatera att 

uppmaningen till skyndsam hantering fick allvarliga konsekvenser för det sätt 

på vilket Trafikverket kom att hantera ärendet dels genom att utbetalningen av 

driftsstödet till flygplatserna gjordes åtminstone en månad innan 10 

beredningsprocessen i Trafikverket var klar, dels genom att utbetalning skedde 

till två av flygplatserna i strid med EU:s statsstödsregler.  

Statsrådet har det övergripande ansvaret för vad som sker inom 

departementet. Mot bakgrund av de ekonomiska problem statsrådet såg att 

Trafikverkets hantering medförde för flygplatserna och den diskussion som 15 

detta gav upphov till bl.a. inom departementet fanns uppenbara skäl för henne 

att följa frågan och därmed även uppmärksamma hur kommunikationen 

mellan departementet och Trafikverket utvecklades. Några sådana åtgärder 

vidtogs dock inte av statsrådet, enligt vad som framkommit i granskningen.  

Utöver detta finner utskottet skäl att understryka vad det tidigare uttalat om 20 

att dokumentation är en nödvändig förutsättning för att en efterföljande 

kontroll ska vara möjlig. Utskottet konstaterar att kraven på dokumentation 

inte är tillgodosedda i det nu aktuella ärendet. I sammanhanget kan även 

noteras att Näringsdepartementets tjänstemän enligt uppgift ska ha nekat att 

ge ett skriftligt besked trots att en tjänsteman på Trafikverket bad att få ett 25 

skriftligt besked.  

Sammanfattningsvis anser utskottet att statsrådet Anna Johansson inte kan 

undgå kritik för sitt agerande i frågan. 

4.3 Näringsdepartementets hantering av 

Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar 30 

Ärendet 

Anmälan 

I en granskningsanmälan (dnr 257-2015/16) till konstitutionsutskottet, bilaga 

A4.3.1, begärs att utskottet granskar Näringsdepartementets agerande i 

samband med Sjöfartsverkets beslut att köpa in helikoptrar i oktober 2012. 35 

Vidare vill anmälaren att utskottet ska utreda om hela eller delar av den 

dåvarande regeringen var informerad om det tillstånd till inköpet som 

Näringsdepartementet enligt uppgift ska ha lämnat. Vidare vill anmälaren att 

utskottet ska granska om Näringsdepartementet och regeringen har vilselett 

riksdagen när det gäller motivet för att nyanskaffa helikoptrar. 40 

Som bakgrund anger anmälaren att Sjöfartsverket enligt uppgifter i tv-

programmet Uppdrag granskning den 7 oktober 2015 tecknade avtal i oktober 
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2012 med det italienska företaget Agusta Westland om inköp av helikoptrar 

trots att riksdagen ännu inte hade fattat beslut om statens budget. Först två 

månader senare fattade riksdagen beslut om statens budget. Sjöfartsverket ska 

också ha betalat 250 miljoner kronor i handpenning för helikoptrarna. Enligt 

anmälan hänvisar Sjöfartsverket i ett skriftligt svar till Uppdrag granskning till 5 

att Näringsdepartementet var medvetet om affären och godkände köpet trots 

att riksdagen inte fattat beslut om det.  

Vidare anförs i anmälan att det av Uppdrag granskning framgår att 

regeringen i budgetpropositionen angett att motivet för att skaffa nya 

helikoptrar var att det gamla avtalet löpt ut, detta trots att avtalet vid ett flertal 10 

tillfällen ska ha förlängts. 

Underlag för granskningen 

Till grund för granskningen har legat bl.a. två svarspromemorior från 

Näringsdepartementet, bilaga A4.3.2 och A4.3.4, och en svarsskrivelse från 

Sjöfartsverket, bilaga A4.3.3. 15 

I ärendet höll utskottet den 19 april 2016 en offentlig utfrågning med 

Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl, bilaga B6, och den 26 

april 2016 en offentlig utfrågning med tidigare statsrådet Catharina Elmsäter-

Svärd, bilaga B11. 

Utredning i ärendet 20 

Uppgifter i massmedierna 

I tv-programmet Uppdrag granskning som sändes den 7 oktober 2015 i 

Sveriges Television (SVT) uppgavs bl.a. att Sjöfartsverket tecknade avtal i 

oktober 2012 med den italienska helikoptertillverkaren Agusta Westland om 

att köpa helikoptrar under hösten 2012 innan riksdagen i december 2012 25 

fattade beslut om statens budget. 

I programmet framfördes olika uppgifter om hur Sjöfartsverket genomförde 

den offentliga upphandlingen av helikoptrarna. 

I programmet framfördes även att Konkurrensverket våren 2015 startade en 

utredning av helikopteraffären. Vidare uppges att Riksenheten mot korruption 30 

har inlett en förundersökning och genomfört en husrannsakan hos 

Sjöfartsverket. 

I programmet togs frågan upp om huruvida en anledning till att 

Sjöfartsverket så snabbt som möjligt ville förvärva helikoptrarna var att en 

utredning, som regeringen hade tillsatt om det framtida ansvaret för statens 35 

helikopterverksamhet, hade lämnat ett betänkande, Maritim samverkan, i 

vilket föreslås att Kustbevakningen och Försvarsmakten borde få ansvaret för 

statens räddningshelikoptrar.  

I programmet uppges att Sjöfartsverket och Regeringskansliet som ett skäl 

till att köpa den nya helikoptrarna angett att de befintliga hyresavtalen för 40 
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helikoptrar skulle komma att löpa ut. I programmet uppgavs följande (enligt 

manus till reportaget publicerat på SVT:s webbplats, svt.se):  

Två av dom gamla helikoptrarna leasades av det amerikanska bolaget 
ERA. När vi går igenom avtalen ser vi hur man förlängt och ändrat i dom 
inte mindre än vid sex tillfällen genom åren. Och det kunde man 5 
naturligtvis ha gjort igen. Idag står dom båda helikoptrarna i Texas där 
ERA hoppas hitta en ny kund till dom. Övriga fem helikoptrar var leasade 
på ett sådant sätt att Sjöfartsverket i praktiken ägde dom. En såldes nyligen 
till Karibien och dom andra fyra står nu i en hangar på Säve flygplats. 

Det uppgavs också i programmet att det förekommit e-postkorrenspondens 10 

dels mellan tjänstemän vid Sjöfartsverket och Agusta Westland, dels mellan 

tjänstemän vid Sjöfartsverket och en tjänsteman vid Näringsdepartementet. 

Korrespondensen ska enligt SVT ha skett med privata e-postadresser och inte 

blivit diarieförd vid Sjöfartsverket respektive Näringsdepartementet. 

På SVT:s webbplats angavs den 29 april 2015 att kommunikations-15 

direktören vid Sjöfartsverket lämnat en kopia till Uppdrag granskning av en 

promemoria som Sjöfartsverket skulle ha sänt till Näringsdepartementet i 

januari 2011. När redaktionen på programmet jämförde kopian med den 

promemoria som är diarieförd som inkommen handling vid Närings-

departementet framgår enligt SVT att ett avsnitt i promemorian inte fanns med 20 

i den diarieförda handlingen vid Näringsdepartementet. Vidare uppges att det 

fanns ett sådant dokument diariefört vid Näringsdepartementet fram till dess 

att SVT började ställa frågor. Då diariefördes – fyra år senare – även den andra 

versionen. 

På sin webbplats har SVT publicerat de två versionerna av promemorian. 25 

Av den ena framgår att den är stämplad som inkommen till Närings-

departementet den 17 januari 2011 med diarienummer N2011/4693/TE.  

I promemorian anges bl.a. om räddningshelikopterverksamheten att avtalen 

med den befintliga leverantören successivt kommer att löpa ut med start i 

januari 2012. Vidare anges att Sjöfartsverket redan meddelat leverantören att 30 

man inte har för avsikt att avropa den option om förlängning som ingår i avtalet 

om Ronnebybaseringen. Under 2011 skulle ytterligare två optioner, Visby och 

Skellefteå, vara aktuella för beslut om avrop. 

På SVT:s webbplats angavs den 7 oktober 2015 att en riksdagsledamot har 

anmält Sjöfartsverket till Justitiekanslern. 35 

Uppgifter från Sjöfartsverket 

På Sjöfartsverkets webbplats (sjofartsverket.se) beskriver verket processen för 

att köpa in nya helikoptrar. Under rubriken Därför var det bråttom anför 

Sjöfartsverket bl.a. följande: 

Den tidigare helikopterflottan var leasad av Norrlandsflyg med olika ägare 40 
och avtal. Den 1 november 2011 tillträdde Sjöfartsverket aktierna i 
Scandinavian Helicopter Invest AB och då erhöll man kontroll över 
leasingavtalen för sex helikoptrar. Ett avtal kvarstod hos SHG AB. Två av 
avtalen, som saknade möjlighet till förlängning, skulle upphöra sommaren 
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2014 och en av helikoptrarna var av en äldre modell som behövde bytas 
ut. Det fanns alltså en osäkerhet kring halva flottan. 

Av säkerhetsskäl vill Sjöfartsverket ha ett enda helikoptersystem, det 
vill säga att alla helikoptrar ska vara av samma sort. Erfarenheten visar att 
det tar cirka två år att skaffa ett nytt system; upphandling, avtal, 5 
produktion, leveranser och tester, utbildning och träning av personal. Och 
under den här tiden ska svensk sjö- och flygräddning klaras av med fyra 
baser i stället för fem, eftersom man byter helikoptrar och utbildar 
personalen på en bas i taget: piloter, vinschoperatörer, ytbärgare och 
tekniker. Allt för att minska risken för misstag eller fel i den fortsatta 10 
driften. 

När upphandlingen genomförs hösten 2012 är det mindre än två år kvar 
till att avtal börjar upphöra, därför är det bråttom. 

Under rubriken Varför skrevs kontraktet innan riksdagen tog beslut om 

budgeten? anför Sjöfartsverket följande: 15 

Riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2013 fattades den 19 
december 2012 medan Sjöfartsverket undertecknade avtalet med Agusta 
Westland 11 oktober 2012, det vill säga två månader innan riksdagen 
beslutade om budgetpropositionen. Sjöfartsverket informerade om avtalet 
via ett pressmeddelande den 16 oktober 2012. 20 

En dialog har förts med näringsdepartementet under hela processen 
och departementet gav klartecken till att avtal skulle tecknas i oktober 
2012, trots att riksdagsbeslutet inte skulle fattas förrän i december 2012. 
Ansvarsfördelningen mellan Sjöfartsverket, Sjöfartsverkets styrelse och 
näringsdepartementet var att Sjöfartsverket och Sjöfartsverkets styrelse 25 
skulle vidta de åtgärder som krävdes för att säkerställa att sjö- och 
flygräddningen skulle kunna upprätthållas utan avbrott på kort och lång 
sikt. Näringsdepartementet svarade för den politiska förankringen och de 
politiska beslut som krävdes. Sjöfartsverket stämde löpande av samtliga 
beslut med såväl Sjöfartsverkets styrelse som med näringsdepartementet. 30 

Under rubriken Rätt att ifrågasätta privat e-post skriver Sjöfartsverket följande 

på sin webbplats: 

Sjöfartsverket har använt privata mejladresser i korrespondensen kring 
helikopteraffären. Det är fel att göra så och vi ber om ursäkt för att det 
inträffat. Det tillhör inte vårt normala arbetssätt. 35 

Många människor kan känna igen sig i situationer där man i ett pressat 
läge upplever att man tvingas välja ett dåligt alternativ. Detta kan också 
inträffa för företag och för myndigheter. Vad det gäller affären med 
Norrlandsflyg var det mycket som stod på spel under 2011. 

Sjöfartsverket har ansvar för att sjö- och flygräddning i Sverige 40 
fungerar. Vem skulle vilja jobba eller vara ute till sjöss om man inte kan 
känna tryggheten i att det finns hjälp om det händer en olycka? Eller våga 
åka på konferens på en Finlandsfärja om man har hjärtproblem? Olyckor, 
tillbud och sjukdom till sjöss är sådant som händer i människors vardag 
och vi vet att det finns en stark tillit till sjöräddningen i Sverige. 45 

Det var mot bakgrunden att möjligheterna att bedriva sjö- och 
flygräddning var hotad som vi skickade privata mejl. Vi gjorde fel och är 
beredda att ta konsekvenserna av detta. Det handlar inte om liv och död, 
men om vi utsatt oss för risken att en affärspartner slutar att 
leverera samhällskritiska tjänster, så hade det faktiskt gjort det. Då hade 50 
det handlat om liv och död. 

Om Sverige stått utan räddningshelikoptrar hade det kunnat få stora 
konsekvenser för det svenska samhället och för vår förmåga att rädda liv. 
Sverige hade också kunnat klassificeras som ett riskområde, vilket hade 
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påverkat handelssjöfarten, den civila luftfarten och Försvarsmaktens 
möjligheter att bedriva sin flygverksamhet. 

Med rätta kritiseras Sjöfartsverket för att brista i förvaltningen. Men 
både sjöfart och flygverksamhet i Sverige har fungerat utan några avbrott 
som berott på att vi inte kunnat erbjuda beredskap för räddningsinsatser. 5 
Och vi har inte behövt stå till svars för någon som förlorat en 
familjemedlem för att det inte fanns en räddningshelikopter tillräckligt 
nära. 

Budgetpropositionen för 2012 

Vad gäller investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2012–2014 anfördes i 10 

budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 22 s. 76) att 

investeringarna 2010 uppgick till 238 miljoner kronor. Finansieringen skedde 

helt med egna medel. Likvida medel uppgick vid årets slut till 528 miljoner 

kronor vilket innebär en ökning med 94 miljoner kronor jämfört med 

föregående år. Sjöfartsverket planerar investeringar för 465 miljoner kronor 15 

för perioden 2012–2014. Arbetet med att förlänga livstiden för isbrytare i Atle-

klassen fortsätter och kommer totalt att kosta ca 200 miljoner kronor. Syftet 

med investeringarna är att isbrytarna ska kunna utnyttjas fram till 2030. 

Investeringar i Trollhätte kanal avser åtgärder som bl.a. syftar till att 

säkerställa dammsäkerheten. Regeringen föreslår vidare att ett bemyndigande 20 

ges så att Sjöfartsverket under 2012 kan uppta kort- och långfristiga lån inom 

en total ram av 335 miljoner kronor i och utanför Riksgäldskontoret. 

Trafikutskottet (bet. 2011/12:TU1) tillstyrkte regeringens förslag och 

kammaren biföll utskottets förslag (rskr. 2011/12:87). 

Budgetpropositionen för 2013 25 

I budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 22 s. 96 f.) anförs 

att regeringens inriktning var att Sjöfartsverket skulle förvärva nya flyg- och 

sjöräddningshelikoptrar då leasingavtalen löpte ut för de helikoptrar som 

användes i verksamheten. Totalt skulle 7 helikoptrar förvärvas. Finansiering 

av helikoptrarna planerades ske med Sjöfartsverkets egna likvida medel samt 30 

med lån. Sjöfartsverket hade inga upptagna lån. Med anledning av detta var 

regeringens förslag att Sjöfartsverkets låneram skulle höjas till 835 miljoner 

kronor. Vidare föreslog regeringen att Sjöfartsverket, i enlighet med gällande 

ordning, gavs möjlighet att sätta in kassamässigt överskott på räntebärande 

konto i Riksgäldskontoret eller affärsbank. Vidare anfördes i propositionen att 35 

Sjöfartsverkets helikopterverksamhet bedrevs som ett aktiebolag 

(Sjöfartsverket Holding AB). Målsättningen var att verksamheten successivt 

skulle införlivas direkt i Sjöfartsverket. Till dess att så sker behövde 

Sjöfartsverket som ägare till aktiebolaget ha möjlighet att vid behov tillföra 

kapital på maximalt 10 miljoner kronor eftersom det befintliga egna kapitalet 40 

i bolaget inte var stort nog för att kunna hantera en eventuell förlust utan att 

hamna på obestånd. 

Regeringen föreslog i propositionen att riksdagen bl.a. skulle 
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– bemyndiga regeringen att under 2013 låta Sjöfartsverket ta upp lån i och 

utanför Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår 

till högst 835 000 000 kronor 

– bemyndiga regeringen att för 2013 låta Sjöfartsverket placera likvida 

medel på räntebärande konto i och utanför Riksgäldskontoret 5 

– bemyndiga regeringen att under 2013 låta Sjöfartsverket besluta om 

kapitaltillskott om högst 10 000 000 kronor till förmån för Sjöfartsverket 

Holding AB. 

Vidare föreslog regeringen att riksdagen skulle godkänna investeringsplanen 

för Sjöfartsverket för 2013–2015. Regeringen skrev bl.a. att investeringar i nya 10 

helikoptrar förväntades uppgå till ca 500 miljoner kronor under perioden, och 

att den delade Sjöfartsverkets bedömning när det gäller vilka investeringar 

som bör göras de närmaste åren. 

Trafikutskottet (bet. 2012/13:TU1) tillstyrkte regeringens förslag. Utskottet 

hade inte något att invända mot regeringens förslag till låneramar, ekonomiska 15 

förpliktelser eller investeringsplaner inom utgiftsområdet. 

I trafikutskottets betänkande behandlades även ett motionsyrkande om att 

huvudmannaskapet för sjö- och flygräddning, inklusive förändringar i 

organisation och ansvar för räddningshelikoptrar, skulle överföras från 

Sjöfartsverket till Kustbevakningen. Utskottet avstyrkte motionsyrkandet med 20 

hänvisning till att beredning av utredningen om utökad samverkan och 

samordning av Sveriges maritima resurser pågick inom Regeringskansliet och 

att Sjöfartsverket under hösten 2012 tecknat avtal om att förvärva sju nya 

räddningshelikoptrar. Trafikutskottet anförde bl.a. följande i sitt 

ställningstagande: 25 

Regeringen redovisar i budgetpropositionen för 2013 att inriktningen är att 
Sjöfartsverket ska förvärva sju nya flyg- och sjöräddningshelikoptrar då 
leasingavtalen löper ut för de helikoptrar som används i verksamheten i 
dag. Finansiering av helikoptrarna planeras ske med Sjöfartsverkets egna 
likvida medel samt med lån. Enligt vad utskottet har fått information om 30 
från Näringsdepartementet löper de nuvarande leasingavtalen för 
Sjöfartsverkets helikoptrar ut vid olika tidpunkter under perioden 2013–
2014. 

Med anledning av att de nuvarande leasingavtalen löper ut har 
Sjöfartsverket under hösten 2012 tecknat avtal med en engelsk-italiensk 35 
helikoptertillverkare om att förvärva sju nya räddningshelikoptrar av 
modellen AW139. Det är enligt Sjöfartsverket en väl beprövad räddnings-
helikopter som är optimal för svenska förhållanden och som är certifierad 
enligt internationella krav.  

Enligt Sjöfartsverket uppnås en ökad kapacitet och förmåga i sjö- och 40 
flygräddningsverksamheten med de nya räddningshelikoptrarna. 
Förvärvet är ett led i det pågående arbetet med att säkerställa en långsiktigt 
hållbar sjö- och flygräddning. De nya helikoptrarna ska successivt ersätta 
de nuvarande från halvårsskiftet 2013 till slutet av 2014. Enligt 
Sjöfartsverket innebär detta att verket i framtiden kommer att ha en 45 
förbättrad kapacitet och förmåga att rädda liv utan att de totala kostnaderna 
för verksamheten kommer att öka. Sjöfartsverket anger att man inom 
verket noga har övervägt andra alternativ för att säkra kvaliteten inom 
helikopterverksamheten, som att använda Försvarsmaktens helikoptrar. 
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De senast anskaffade helikoptrarna till Försvarsmakten, NH90, har i dag 
inte förutsättningar att utföra sjö- och flygräddning utan planeras vara i 
operativ drift först om flera år. Sjöfartsverket har vidare konstaterat att det 
inte är ett möjligt alternativ att använda Försvarsmaktens befintliga 
helikoptrar, Hkp 10 av typen Superpuma, då en livstidsförlängning skulle 5 
bli mycket kostsam och det skulle krävas omfattande modifiering jämfört 
med dagens användning. Sett ur både ekonomiskt och tidsmässigt 
perspektiv är det därmed enligt verket inte rimligt att använda Hkp 10. 

Kammaren biföll den 13 december 2012 trafikutskottets förslag (rskr. 

2012/13:118). 10 

Regleringsbrev för Sjöfartsverket 

I regleringsbrevet för Sjöfartsverket för 2012 anges att Sjöfartsverket under 

2012 får besluta om och genomföra de investeringar som följer av den 

investeringsplan som riksdagen har godkänt. Sjöfartsverket får inom en total 

ram om 335 miljoner kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning 15 

ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud. Vidare anges, efter en 

ändring av regleringsbrevet den 1 november 2012, att Sjöfartsverket inom en 

total ram om högst 92 miljoner euro får använda valutaderivatinstrument 

t.o.m. den 31 december 2014 för att skydda sig mot valutakurssvängningar vid 

köp av nya helikoptrar för sjö- och flygräddning. 20 

I regleringsbrevet för 2013 anges att Sjöfartsverket under 2013 får besluta 

om och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som 

riksdagen godkänt. Sjöfartsverket får inom en total ram om 835 miljoner 

kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning ska Riksgäldskontoret 

ges möjlighet att lämna anbud. Vidare anges även att Sjöfartsverket inom en 25 

total ram om högst 92 miljoner euro får använda valutaderivatinstrument 

t.o.m. den 31 december 2014 för att skydda sig mot valutakurssvängningar vid 

köp av nya helikoptrar för sjö- och flygräddning. 

Andra utredningar 

Konkurrensverket angav den 29 april 2015 på sin webbplats 30 

(konkurrensverket.se) att verket startat en utredning för att klarlägga om 

Sjöfartsverkets upphandling av räddningshelikoptrar har skett enligt 

upphandlingslagstiftningen. Det skedde enligt Konkurrensverket efter att 

Sveriges Television offentliggjort uppgifter som kan tyda på överträdelser av 

reglerna. Utredningen pågår fortfarande. 35 

Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning 

med anledning av Sjöfartsverkets köp av helikoptrar. 

Justitiekanslern beslutade den 22 oktober 2015 (dnr 6095-15-21) att inte 

vidta någon åtgärd med anledning av klagomål mot Sjöfartsverkets agerande i 

samband med anskaffning av helikoptrar. Justitiekanslern anför i beslutet att 40 

Justitiekanslern i princip inte granskar förhållanden som ligger mer än två år 

tillbaka i tiden. Av denna anledning och med hänvisning till att helikopter-

anskaffningen är anmäld till KU och till att Åklagarmyndigheten inlett en 
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förundersökning om misstänkt trolöshet mot huvudman fann Justitiekanslern 

inte skäl att nu vidta någon åtgärd med anledning av klagomålet. 

Maritimutredningen 

Maritimutredningen överlämnade den 4 juli 2012 sitt betänkande Maritim 

samverkan (SOU 2012:48) till regeringen. 5 

Utredaren föreslog bl.a. att regeringen skulle överväga att på sikt förändra 

huvudmannaskapet för sjö- och flygräddningen, inklusive organisation och 

ansvar för räddningshelikopterverksamheten. I betänkandet anfördes att 

Sjöfartsverket som i dag ansvarar för verksamheten hanterar den väl men 

utredaren ansåg att det fanns långsiktiga synergieffekter och 10 

effektivitetsvinster i att Kustbevakningen får huvudmannaskapet för sjö- och 

flygräddning och att Försvarsmakten återfår ansvaret för att tillhandahålla 

räddningshelikopterverksamhet. 

Gällande ordning 

Budgetreglering 15 

I 1 kap. 4 § andra stycket regeringsformen anges bl.a. att riksdagen stiftar lag, 

beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. 

Enligt 9 kap. 8 § regeringsformen förvaltar och förfogar regeringen över 

statens tillgångar, om de inte avser riksdagens myndigheter eller i lag har 

avsatts till särskild förvaltning. Regeringen får inte utan att riksdagen har 20 

medgett det ta upp lån eller göra andra ekonomiska åtaganden för staten. 

I 9 kap. 9 § regeringsformen anges att riksdagen beslutar om grunder för 

förvaltningen av och förfogandet över statens tillgångar. Riksdagen kan också 

besluta att en åtgärd av ett visst slag inte får vidtas utan att riksdagen har 

medgett det. 25 

I 9 kap. 6 § regeringsformen anges att riksdagen kan besluta om riktlinjer 

för statens verksamhet även för tid efter den följande budgetperioden.  

I förarbetena (prop. 1973:90 s. 345) anges att riksdagen genom princip- och 

organisationsbeslut kan ta ställning i ett vidare perspektiv än budgetårets till 

föreliggande reformplaner. Många för samhällsutvecklingen betydelsefulla 30 

frågor kan på så sätt komma under riksdagens bedömande på ett tidigt stadium 

då ännu flera vägar att uppnå målen står öppna. Vidare anförs att beslut av det 

slaget som avses i bestämmelsen inte är rättsligt bindande men kan få stor 

praktisk betydelse för riksdagens framtida handlingsfrihet. Denna betydelse 

ökar om principbeslutet kombineras med beslut om anslag för följande 35 

budgetår eller med ett bemyndigande för regeringen att utlägga beställningar 

eller på annat sätt ikläda staten ekonomiska förpliktelser som ett led i 

förverkligandet av en plan. 

Enligt 5 kap. 2 § budgetlagen (2011:203) får, efter särskilt bemyndigande 

som lämnas av riksdagen för ett budgetår i sänder, regeringen eller efter 40 

regeringens bestämmande ett affärsverk ta upp lån till staten för affärsverkets 
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verksamhet. I 5 kap. 4 § anges att staten är ansvarig för samtliga lån och 

garantier som regeringen, Riksgäldskontoret eller ett affärsverk ombesörjer. 

I 7 kap. 1 § budgetlagen anges att regeringen inom låneramar som riksdagen 

har beslutat för budgetåret får besluta att anläggningstillgångar som används i 

statens verksamhet, med det undantag som anges i 2 §, ska finansieras med lån 5 

i Riksgäldskontoret. Regeringen får besluta om villkoren för sådana lån.  

Enligt 7 kap. 2 § budgetlagen ska förvärv av aktier eller andelar i ett företag 

och annat tillskott av kapital finansieras med anslag. 

I förarbetena (prop. 1996/96:220 s. 47 f.) anförs att riksdagen bestämmer 

hur statens medel får användas. Ofta sker det genom att anslag anvisas till olika 10 

ändamål. Åtskilliga slag av tillgångar finansieras dock inte längre alltid med 

anslag. Andra typer av finansieringsformer har under senare tid fått ökad 

betydelse. I budgetlagen bör därför vissa av dessa andra finansieringsformer 

regleras. Sedan en tid tillbaka tillämpas ett finansieringssystem som innebär 

att Riksgäldskontoret till en annan statlig myndighet lånar ut medel, s.k. 15 

interna lån. Detta sker för att finansiera såväl materiella som immateriella 

anläggningstillgångar. På detta sätt finansieras för närvarande tillgångar som 

utgör produktionsfaktorer i myndigheternas verksamhet – investeringar för 

förvaltningsändamål – t.ex. maskiner, inventarier och ADB-system. 

Myndigheternas amorteringar och räntor finansieras under avskrivningstiden 20 

med anslagsmedel, avgiftsinkomster eller andra medel som får disponeras i 

verksamheten. Den interna lånefinansieringen kan även omfatta större objekt 

med långa avskrivningstider, t.ex. fastigheter. 

Vidare anförs att i framför allt avgiftsfinansierad verksamhet men även på 

annat håll finns medel som regeringen får disponera, t.ex. avgiftsinkomster 25 

och inkomster från försäljning av egendom. Regeringen – som normalt ska 

finansiera anläggningstillgångar med interna lån – kan i stället besluta att 

investeringar ska finansieras med sådana slag av medel. Regeringen kan också 

tänkas besluta att enstaka anskaffningar av objekt av mindre värde ska 

finansieras med anslagsmedel. 30 

Av 7 kap. 6 § budgetlagen följer att bestämmelserna i bl.a. 1 § inte gäller 

om riksdagen för en viss myndighet, ett visst lån eller en viss anskaffning 

beslutar om någon annan finansiering. 

I förarbetena (prop. 1995/96:220 s. 51) anges följande: 

Det finns fyra affärsverk, nämligen Statens järnvägar, Sjöfartsverket, 35 
Luftfartsverket och Affärsverket svenska kraftnät. Affärsverken 
disponerar i princip inte några anslag på statsbudgeten. Därför kan deras 
investeringar inte finansieras med anslag. 

Riksdagen har lämnat affärsverken stor frihet att inom vissa ramar låna 
internt inom staten eller på den allmänna kreditmarknaden för 40 
investeringar i såväl anläggningstillgångar som rörelsekapital. 
Affärsverkens totala lånefinansiering styrs med ramar eller med krav på 
lägsta soliditet (prop. 1990/91:29 s. 12, bet. 1990/91:FiU4 s. 8, rskr. 
1990/91:38). 

I anslutning till behandlingen av olika propositioner tar riksdagen 45 
ställning till särskilda investeringsplaner och motsvarande för affärsverken 
och vissa andra myndigheter. Dessa myndigheters investeringar får sedan 
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finansieras med överskotts- eller avskrivningsmedel, med lån i 
Riksgäldskontoret eller på den allmänna kreditmarknaden och med 
inkomster från försäljning av egendom. För affärsverkens och vissa andra 
myndigheters finansiering av investeringar gäller således särskilda regler 
som riksdagen beslutat. Dessa finansieringsmöjligheter bör finnas kvar 5 
även i framtiden. 

I budgetpropositionen för 1998 (prop. 1997/98:1 s. 129) föreslogs 

bestämmelser som skulle ge regeringen möjlighet att efter bemyndigande av 

riksdagen låta affärsverken låna på marknaden. I propositionen anges att det 

var viktigt att betona att 1990 års riktlinjebeslut inte ger regeringen eller 10 

affärsverken några finansiella befogenheter. Sådana befogenheter måste 

inhämtas med precisa förslag till riksdagen för olika områden. Detta sker i 

regel genom att regeringen i budgetpropositionen redogör för respektive 

affärsverks planer för investeringar, finansiering och borgensåtaganden vilket 

riksdagen därefter tar ställning till.  15 

I Budgetprocesskommmitténs slutbetänkande (SOU 2013:73 s. 60) anförs 

att en investering i en anläggningstillgång innebär en anskaffning av en 

tillgång som avses användas under flera budgetår. I budgetlagen finns 

bestämmelser om finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. Inom 

låneramar som riksdagen har beslutat för budgetåret får regeringen besluta att 20 

anläggningstillgångar som används i statens verksamhet ska finansieras med 

lån i Riksgäldskontoret. Regeringen kan föreslå riksdagen särskilda 

investeringsplaner, dvs. planer över vilka investeringar som avses göras under 

följande år. Godkännandet av en investeringsplan innebär inte ett 

bemyndigande utan är ett s.k. riktlinjebeslut (9 kap. 6 § regeringsformen) som 25 

inte har någon bindande rättslig verkan. 

Beredningskravet 

Vid beredningen av regeringsärenden ska enligt 7 kap. 2 § regeringsformen 

behövliga upplysningar inhämtas från berörda myndigheter. 

Allmänna handlingar 30 

Enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den 

förvaras hos en myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till 

eller upprättad hos en myndighet. Med handling förstås framställning i skrift 

eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt kan 

uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.  35 

Enligt 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen anses en handling vara 

inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig 

befattningshavare till handa. 

Enligt 2 kap. 4 § anses brev eller annat meddelande som är ställt personligen 

till den som innehar befattning vid myndigheten som allmän handling, om 40 

handlingen gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten 

och ej är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning. En 

handling som enligt denna bestämmelse är att anse som allmän, har denna 

egenskap oavsett om den har anlänt till myndighetens lokaler eller tillställts en 
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befattningshavare vid myndigheten på annat sätt, t.ex. på dennes privata adress 

(se JO:s beslut den 27 februari 2009, dnr 5807-2007). 

Tidigare granskning 

Hösten 2008 uttalade utskottet bl.a. följande (bet. 2008/09:KU10 s. 63 f.), mot 

bakgrund av sin granskning om beredningskravet för regeringsärenden: 5 

Inledningsvis kan utskottet erinra om att beredningskravet enligt 7 kap. 2 § 
RF gäller alla ärenden i vilka regeringen fattar beslut. Den ordning som 
där föreskrivs ska, anser utskottet, tillmätas stor vikt. Genom att låta 
förslag och pågående ärenden komma myndigheter, organisationer och 
andra till del kan de bli allsidigt belysta och konsekvenserna av dem så 10 
långt möjligt kända på förhand. Kvaliteten på regeringens och, i 
förlängningen, i vissa fall även riksdagens beslutsfattande ökar därmed till 
gagn för demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Samtidigt bör enligt 
utskottet också erinras om att beredningskravet inte är absolut. 
Upplysningar och yttranden ska enligt bestämmelsen i RF inhämtas i den 15 
mån det är behövligt. Vidare bör även erinras om att det i RF inte föreskrivs 
någon särskild form för hur inhämtande av upplysningar och yttranden ska 
ske. 

Av en promemoria upprättad vid Statsrådsberedningen och överlämnad inom 

ramen för ovannämnda granskningsärende (bet. 2008/09:KU20 s. 193) 20 

framgår bl.a. följande om beredningen av förslag till bemyndigande från 

riksdagen att förvärva viss egendom eller göra viss investering respektive 

beslut att förvärva viss egendom eller göra viss investering. Som regel väcks 

ärendet genom framställan från en myndighet. Myndigheten har som regel 

inhämtat upplysningar från andra berörda myndigheter och kommuner vilket 25 

redovisas i underlaget för framställningen. Vid behov av kompletteringar sker 

detta genom underhandskontakter med myndigheten. Som regel sker inte 

någon dokumentation vid dessa kontakter i större utsträckning än att enskilda 

handläggare gör exempelvis minnesanteckningar. 

När det gäller dokumentation av kontakter mellan myndigheterna och 30 

Regeringskansliet har utskottet anfört (bet. 2015/16:KU10 s. 105) att kontakter 

mellan myndigheterna och Regeringskansliet är viktiga inslag i en effektiv 

förvaltning och bör syfta till informations- och kunskapsutbyte samt till 

förtydligande av regeringens styrning. En viktig aspekt är dock risken att 

sådana kontakter saknar den omsorgsfulla dokumentation som präglar den 35 

formella styrningen. En sådan dokumentation är en nödvändig förutsättning 

för en efterföljande kontroll av instanser som enligt regeringsformen ska 

granska såväl regeringens som myndigheternas handlande. Utskottet kunde i 

den då aktuella granskningen konstatera att dokumentationen av myndighets-

dialogen var mycket sparsam. Det innebar att möjligheten att spåra kontakter 40 

och innehållet i dem försämrades. Därmed undergrävdes förutsättningarna 

både för den konstitutionella granskningen och för annan uppföljning av 

myndighetsdialogen. Utskottets erfarenhet var just den att bristande 

dokumentation innebär att granskningen försvåras och utskottets möjlighet att 

klarlägga vad som har skett försämras. Utskottet ville inskärpa vikten av 45 

dokumentation. 
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Promemorior från Regeringskansliet 

Utskottet har beslutat att skicka ett antal frågor genom en skrivelse till 

Regeringskansliet. 

Som svar fick utskottet den 11 februari 2016 en svarspromemoria från 

Näringsdepartementet (bilaga A4.3.2). 5 

I svarspromemorian anförs att det inte inhämtades några upplysningar eller 

yttranden vid beredningen av förslaget i budgetpropositionen för 2013 (prop. 

2012/13:1 utg.omr. 22) att riksdagen skulle godkänna investeringsplanen för 

2013–2015 för Sjöfartsverket. Däremot analyserade tjänstemän i Regerings-

kansliet det som Sjöfartsverket gett in som underlag för beslutet och i samband 10 

därmed fördes på sedvanligt sätt en dialog med Sjöfartsverket. 

Vidare anförs att Maritimutredningens betänkande Maritim samverkan 

(SOU 2012:48) var en del av underlaget som låg till grund för förslaget i 

budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13: l utg.omr. 22). 

Det anförs också i promemorian att regeringens förslag i 15 

budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 22) att riksdagen 

skulle godkänna investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2013–2015 

grundade sig på Sjöfartsverkets treårsplan för 2013–2015. Denna hade 

Sjöfartsverket gett in i enlighet med förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag. I treårsplanen lämnade Sjöfartsverket 20 

följande information när det gällde behovet av att förvärva nya räddnings-

helikoptrar: 

Planerade investeringar under perioden 2013 till 2015 uppgår till totalt 909 
Mkr.  

Investeringar i nya helikoptrar förväntas uppgå till 500 Mkr under 25 
perioden. 

I en tabell i treårsplanen anges att prognosen för investeringar avseende 

helikoptrar uppgick till 516 miljoner kronor för 2013 och till 2 miljoner kronor 

per år för de två följande åren. 

Vidare anförs i svarspromemorian att Sjöfartsverket i en promemoria 30 

daterad den 21 januari 2011 redogör för sin syn på behovet av att införskaffa 

en ny helikopterflotta om sjö- och flygräddningsverksamheten införlivas i 

verket. 

I svarspromemorian anförs även att Sjöfartsverket informerade 

Regeringskansliet om att anskaffningen av nya räddningshelikoptrar skulle 35 

ske via förvärv i stället för som tidigare planerat genom operationell leasing. 

Anledningen var enligt Sjöfartsverket att upphandlingen av operationella 

leasingavtal, där inga giltiga anbud kom in, gav en indikation om fördubblad 

kostnad vid operationell leasing jämfört med förvärv finansierat delvis via 

egna medel och delvis via lån. Regeringskansliet ifrågasatte inte 40 

Sjöfartsverkets bedömning. 

Som svar på en fråga från utskottet om vilken information trafikutskottet 

fick av Regeringskansliet i samband med trafikutskottets beredning av 

budgetpropositionen för 2013 om Sjöfartsverkets dåvarande helikoptrar och 

behov av nya helikoptrar anförs i promemorian att det i Regeringskansliet inte 45 
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påträffats någon dokumentation som utvisar att det skulle lämnats någon annan 

information till trafikutskottet utöver det som anges i budgetpropositionen för 

2013 (prop. 2012/13 utg.omr. 22). 

Vidare anförs i svarspromemorian att Sjöfartsverket informerade 

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 12 oktober 2012 om att 5 

upphandlingen av räddningshelikoptrar var avslutad och att Agusta Westland 

S.p.A. hade tilldelats avtalet. Det har i Regeringskansliet inte påträffats någon 

dokumentation som utvisar att någon företrädare för Regeringskansliet under 

hösten 2012 eller därefter informerade riksdagen om Sjöfartsverkets avtal. 

I svarspromemorian anförs också att varken regeringen eller 10 

Regeringskansliet har fattat beslut om att godkänna att Sjöfartsverket tecknade 

det aktuella avtalet. Det har inte påträffats någon dokumentation i 

Regeringskansliet som visar att Regeringskansliet på något annat sätt godkänt 

att Sjöfartsverket skulle ingå avtalet. Det var Sjöfartsverket som självständigt 

ansvarade för upphandlingen av helikoptrarna och ingick det aktuella avtalet. 15 

Vidare anförs i svarspromemorian att en tjänsteman i Näringsdepartementet 

under 2011 skickade e-postmeddelanden till tjänstemän i Sjöfartsverket från 

sin privata e-postadress. Tjänstemannen har redovisat att det rör sig om tre 

meddelanden. Dessa meddelanden rörde inte det avtal om köp av 

räddningshelikoptrar som Sjöfartsverket ingick under hösten 2012. De 20 

handlade om Sjöfartsverkets bedömning av om det s.k. HKP4-systemet kunde 

vara ett långsiktigt alternativ för ett civilt räddningshelikoptersystem i statlig 

regi. Dessutom handlade ett meddelande om det bolag som tidigare ansvarade 

för sjö- och flygräddningen. 

I promemorian anförs också att det under åren 2011 och 2012 fanns 25 

tekniska förutsättningar att som anställd i Regeringskansliet få tillgång till 

Regeringskansliets e-postsystem utanför tjänstestället. Det förutsatte att den 

anställde hade arbetsredskap eller en tjänst som Regeringskansliet 

tillhandahöll samt att någon av de tjänster som fanns för ändamålet hade 

aktiverats. Under 2011 och fram till november 2012 hade tjänstemannen i 30 

Näringsdepartementet inte tillgång till dessa tjänster. Tjänstemannen använde 

sin privata e-postadress för att utbyta epostmeddelanden utanför tjänstestället. 

Inom Regeringskansliet fördes det vid tidpunkten en kontinuerlig dialog 

mellan chefer och medarbetare om lämpligheten i att använda privat it-

utrustning i arbetet. De aktuella e-postmeddelandena blev kända för 35 

departementet först i samband med att det kom in en begäran om att få ta del 

av handlingar våren 2015. Samtliga handlingar bedömdes då vara allmänna 

och de diariefördes snarast därefter. 

Som svar på frågan om uppgifter i tv-programmet Uppdrag granskning om 

att en promemoria från Sjöfartsverket i januari 2011 i en version har diarieförts 40 

vid Näringsdepartementet den 21 januari 2011 och i en annan version under 

2015 stämmer och när de olika promemoriorna i så fall kom in till 

Näringsdepartementet anförs att den promemoria som i frågan anges ha 

diarieförts den 21 januari 2011 torde vara en promemoria som kom in till 

Näringsdepartementet den 17 januari 2011 och som diariefördes samma dag. 45 
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Dessförinnan hade Sjöfartsverket till Näringsdepartementet överlämnat ett 

utkast till promemoria med beteckningen arbetsmaterial, daterat den 10 januari 

2011, med i stora delar samma innehåll som den promemoria som kom in den 

17 januari 2011. Det var först i samband med att det kom in en begäran om att 

få ta del av handlingar 2015 som bedömningen gjordes att även utkastet av 5 

promemorian skulle diarieföras. 

Utskottet har därefter genom en skrivelse till Regeringskansliet begärt svar 

på vissa kompletterande frågor. 

Som svar fick utskottet den 22 mars 2016 en promemoria från 

Näringsdepartementet (bilaga A4.3.4).  10 

I svarspromemorian anförs att Sjöfartsverkets treårsplan för 2013–2015 och 

det som framkom i kontakterna med verket om planen bedömdes tillsammans 

med den interna beredningen inom Regeringskansliet utgöra tillräckligt 

underlag för att tillgodose beredningskravet enligt regeringsformen. 

Vidare anförs i promemorian att frågan om hur sjö- och flygräddnings-15 

verksamheten skulle säkerställas hade varit aktuell i Regeringskansliet under 

en längre tid. Det var mot den bakgrunden som Sjöfartsverkets treårsplan för 

2013–2015 analyserades. Analyserna ledde inte till någon annan slutsats än att 

investeringsplanen för 2013-2015 för Sjöfartsverket borde godkännas. 

Analyserna dokumenterades enbart i budgetpropositionen för 2013 (prop. 20 

2012/13:1 utg.omr. 22). 

I promemorian anförs också att Maritimutredningens betänkande Maritim 

samverkan (SOU 2012:48) inte ledde till att regeringen vidtog några åtgärder 

såvitt avser statens helikopterverksamhet. Regeringskansliet (Försvars-

departementet) lade Maritimutredningens betänkande till handlingarna den 18 25 

juni 2014. 

Med anledning av en fråga från utskottet om det vidtogs några åtgärder 

inom Regeringskansliet med anledning av den information Regeringskansliet 

fått om att anskaffningen av nya räddningshelikoptrar skulle ske via förvärv i 

stället för som tidigare planerat genom operationell leasing, anförs i 30 

promemorian att det inte vidtogs några åtgärder i Regeringskansliet med 

anledning av informationen. Regeringskansliet bifogar – med anledning av att 

utskottet önskat ta del av den dokumentation som innehåller informationen – 

tertialrapport 3 för 2011 från Sjöfartsverket. 

Vidare anförs i svarspromemorian att Sjöfartsverket i ett antal skrivelser 35 

(bl.a. i dnr N2011/04693/TE) har beskrivit verkets olika överväganden för att 

säkerställa sjö- och flygräddningen. I övervägandena har såväl ekonomiska, 

juridiska som säkerhetsmässiga aspekter beaktats. Även tillgängliga alternativ 

för att säkerställa en väl fungerande sjö- och flygräddningsverksamhet har 

belysts. Sjöfartsverket valde att inte förlänga befintliga leasingavtal. Om de 40 

befintliga leasingavtalen skulle förlängas eller inte var en fråga för 

Sjöfartsverket. Det har inte påträffats någon dokumentation i Regerings-

kansliet som visar att någon företrädare för Regeringskansliet har informerat 

riksdagen om vilka möjligheter till förlängning som fanns av de befintliga 

leasingavtalen eller vilka kostnader en förlängning skulle medföra. 45 
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I svarspromemorian anförs också att det enligt 2 § förordningen (2007: 

1161) med instruktion för Sjöfartsverket är en av verkets huvuduppgifter att 

tillhandahålla sjöräddnings- och flygräddningstjänst. Regeringen föreslog i 

budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 22) att riksdagen 

skulle godkänna investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2013–2015 där 5 

förvärv av helikoptrar ingick. Vidare föreslog regeringen i propositionen att 

regeringen skulle bemyndigas att under 2013 låta Sjöfartsverket ta upp lån i 

och utanför Riksgäldskontoret om högst 835 000 000 kronor. Denna låneram 

var kopplad till förvärvet av helikoptrar. Informationen som gavs den 12 

oktober 2012 av Sjöfartsverket om att upphandlingen av räddningshelikoptrar 10 

var avslutad och att Agusta Vestland S.p.A. hade tilldelats avtalet föranledde 

inte något beslut eller någon annan åtgärd inom Regeringskansliet. 

Vidare anförs i promemorian att den kontinuerliga dialogen inom 

Regeringskansliet mellan chefer och medarbetare om lämpligheten i att 

använda privat it-utrustning inte dokumenterades. För handlingar som inte 15 

omfattades av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

fanns under den aktuella tidsperioden inte några fastställda rutiner för 

användningen av privat it-utrustning och privat e-post i arbetet. 

Svarsskrivelse från Sjöfartsverket 

Utskottet har beslutat att i en skrivelse till Sjöfartsverket begära svar på 20 

följande frågor: 

– Hur fördes dialogen med Näringsdepartementet under processen för att 

köpa nya helikoptrar? 

– På vilket sätt gav Näringsdepartementet klartecken till att avtal för köp av 

nya helikoptrar skulle tecknas i oktober 2012? 25 

– Utskottet önskar ta del av relevanta allmänna handlingar inom 

Sjöfartsverket som härrör från dialogen med Näringsdepartementet om 

köp av nya helikoptrar 2012. 

– Innehöll avtalet om köp av nya helikoptrar någon klausul av innebörden 

att avtalet för sin giltighet var beroende av riksdagens godkännande av 30 

investeringsplanen for Sjöfartsverket eller att avtalet kunde hävas om 

riksdagen inte godkände investeringsplanen? 

Som svar på frågorna fick utskottet den 14 mars 2016 en skrivelse från 

Sjöfartsverket (bilaga A4.3.3). 

I svarsskrivelsen anför Sjöfartsverket att verket under perioden juni 2011–35 

oktober 2012 genomförde tre upphandlingar av nya räddningshelikoptrar till 

sjö- och flygräddningsverksamheten. Den tredje upphandlingen resulterade i 

att avtal kunde tecknas med Agusta Westland S.p.A. den 11 oktober 2012. Vid 

denna tidpunkt var den svenska sjö- och flygräddningen utsatt för mycket stor 

riskexponering på grund av avtalsförhållanden och de befintliga 40 

räddningshelikoptrarnas beskaffenhet. Nya räddningshelikoptrar var en 

förutsättning för att kunna upprätthålla beredskapen för sjö- och flygräddning 
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utan avbrott på kort och lång sikt, men också för att leva upp till ökade 

myndighetskrav på flygsäkerhet och förmåga. Vidare anförs att Sjöfartsverket 

har genomfört det tydligt uttalade uppdraget att vidta de åtgärder som krävdes 

för att undvika avbrott i verksamheten, vilket befarades få allvarliga 

konsekvenser för det svenska samhället. En tät dialog och avstämning med 5 

Näringsdepartementet skedde kontinuerligt under hela denna period, via 

telefonsamtal, möten och pm. 

Vidare anförs att Sjöfartsverket redan i samband med den tidigare 

omförhandlingen av avtalen med Norrlandsflyg AB i juni 2009 konstaterade 

att det befintliga upplägget innebar en alltför hög grad av riskexponering för 10 

den samhällsviktiga sjö- och flygräddningen, vilket även redovisades för 

Näringsdepartementet. Som en säkerhetsåtgärd inleddes redan hösten 2009 en 

förhandlingsprocess med ERA Leasing LLC, ägaren till de två helikoptrar som 

Norrlandsflyg AB leasade via operationella leasingavtal.  

Vidare anförs att flottan av räddningshelikoptrar 2012 sammanlagt bestod 15 

av sju helikoptrar med olika status. Innebörden av detta var att Sjöfartsverket 

riskerade att inom de närmaste två åren, när avtalen med ERA gick ut, stå inför 

en situation där antalet funktionsdugliga helikoptrar uppgick till maximalt fem 

och befarat endast tre, vilket skulle innebära att endast två operativa 

helikopterbaser skulle kunna upprätthållas. Det var under dessa 20 

omständigheter som anskaffningen av nya räddningshelikoptrar genomfördes. 

Sjöfartsverkets bedömning delades av Näringsdepartementet. 

När det gäller finansieringen av nya räddningshelikoptrar anförs i 

skrivelsen att Sjöfartsverket är ett affärsverk som i huvudsak finansieras via 

avgifter på handelssjöfarten samt försäljnings- och uppdragsintäkter. Verket 25 

får anslag för uppgifter som inte är riktade mot handelssjöfarten. 

Sjöfartsverket får inga anslag för investeringar, utan dessa finansieras 

företrädesvis med egna medel. Detta gäller även investeringen i nya 

räddningshelikoptrar, som till närmare 75 procent har finansierats via egna 

medel och resterande del via lån i Riksgälden med fem års löptid. Den första 30 

delbetalningen till Agusta Westland genomfördes den 7 november 2012 och 

uppgick till 26 miljoner euro, vilket finansierades via Sjöfartsverkets egna 

medel. De lån som därefter har tagits i Riksgälden uppgår till 240 miljoner 

kronor och har till sin helhet rymts inom Sjöfartsverkets tidigare låneram, som 

uppgick till 335 miljoner kronor. Den ökning av låneramen som beslutades 35 

2012 har därmed inte behövt nyttjas. Lånen i Riksgälden tecknades i 

september 2013. 

Vidare anförs i skrivelsen att Sjöfartsverkets avtal med Agusta Westland 

var ett resultat av en lång process som har genomförts i nära dialog med 

Näringsdepartementet. Redan treårsplanen för åren 2011–2013, som lämnades 40 

till regeringen den 1 mars 2010, beskriver Sjöfartsverket behovet av nya 

räddningshelikoptrar och har med investeringen i investeringsplanen. I 

treårsplanen för åren 2013–2015 finns investeringen återigen beskriven och 

upptagen i investeringsplanen. Behovet har dessutom utförligt beskrivits i flera 

pm till Näringsdepartementet. Det stora antal möten som har ägt rum i frågan 45 
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om Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar är tyvärr inte dokumenterade genom 

minnesanteckningar. Sjöfartsverkets uppfattning är och har hela tiden varit att 

minnesanteckningar bör upprättas, vilket också har framhållits. Även om det 

inte finns något formellt regeringsbeslut som godkänner att Sjöfartsverket 

undertecknade avtalet i oktober 2012, finns det dokumentation som visar att 5 

så faktiskt var avsikten. Innan avtalet med Agusta Westland undertecknades 

skedde dessutom en muntlig avstämning med Näringsdepartementet, mot 

bakgrund av innehållet i utredningen Maritim Samverkan, varvid klartecken 

gavs att gå vidare i processen och teckna avtalet. 

I skrivelsen anförs också att avtalet med Agusta Westland inte är villkorat 10 

och inte innehåller någon hänvisning till beslut i riksdagen. 

Bifogat till svarsskrivelsen finns bl.a. Sjöfartsverkets tertialrapport till 

Näringsdepartementet för tredje tertialet 2011, daterad den 19 februari 2012. I 

rapporten anges bl.a. att efter dialog med Näringsdepartementet fattades under 

hösten 2011 beslut om att anskaffningen av nya räddningshelikoptrar skulle 15 

ske via förvärv i stället för som tidigare planerat genom operationell leasing. 

Anledningen anges vara att upphandlingen av operationella leasingavtal, där 

inga giltiga anbud kom in, gav en indikation om en fördubblad kostnad vid 

operationell leasing jämfört med förvärv finansierat delvis med egna medel, 

delvis via lån.  20 

Vidare bifogas ett e-postmeddelande från en tjänsteman vid 

Näringsdepartementet till Sjöfartsverket den 24 april 2012. I meddelandet 

anges bl.a. avsikten att den nuvarande helikopterflottan när leasingavtalen går 

ut ska ersättas med nya helikoptrar som Sjöfartsverket ska köpa. För att göra 

detta möjligt krävs det att Sjöfartsverkets låneram på 335 miljoner kronor höjs 25 

med 500 miljoner kronor till totalt 835 miljoner kronor. Vidare anges att 

Sjöfartsverket ska finansiera två helikoptrar med egna medel medan de övriga 

fem ska finansieras med lånemedel. Den totala summan för fem helikoptrar 

beräknas till ca 650 miljoner kronor. Vidare anges att detta upplägg redan är 

överenskommet mellan ”N-dep. och Fi vilket gjordes i samband med då 30 

regeringsbeslutet togs att Sjöfartsverket skulle ta över ägandet av sjö- och 

flygräddningshelikoptrarna”. 

Till svarsskrivelsen bifogas även Sjöfartsverkets tertialrapport till 

Näringsdepartementet den 23 september 2012. När det gäller anskaffningen 

av nya räddningshelikoptrar anförs bl.a. att det pågick anbudsutvärdering och 35 

att tilldelning beräknades ske senast sista veckan i september. Om verkets 

investeringsplan anförs att den beslutade investeringsplanen för 2012 uppgår 

till drygt 560 miljoner kronor. Prognosen för helåret uppgick dock endast till 

ca 380 miljoner kronor. Anledningen var den försenade investeringen i nya 

räddningshelikoptrar där 30 procent av den totala investeringsutgiften 40 

beräknades belasta 2012 och resterande andel 2013–2014. Samtliga 

investeringar under 2012 skulle finansieras med egna medel. 

Det bifogas också ett e-postmeddelande från den 12 oktober 2012 från 

Sjöfartsverket till en tjänsteman på Näringsdepartementet. I meddelandet 

anfördes bl.a. att upphandlingen av nya räddningshelikoptrar var avslutad.  45 
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Vidare bifogas ett regeringsbeslut från den 1 november 2012 om 

regleringsbrevet för budgetåret 2012 för Sjöfartsverket. Av detta framgår att 

Sjöfartsverket inom en total ram om högst 92 miljoner euro får använda 

valutaderivatinstrument t.o.m. den 31 december 2014 för att skydda sig mot 

valutakurssvängningar vid köp av nya helikoptrar för sjö- och flygräddning.  5 

Utfrågningar 

I ärendet höll utskottet en utfrågning med Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-

Catrine Zetterdahl den 19 april 2016 och en utfrågning den 26 april 2016 med 

tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (bilaga B6 och B11). 

Ann-Catrine Zetterdahl 10 

Vid utfrågningen medverkade förutom generaldirektören Ann-Catrine 

Zetterdahl dessutom styrelseordföranden Jan Sundling, ställföreträdande 

generaldirektören Noomi Eriksson och kommunikationsdirektören Ulrika 

Ekström. 

Generaldirektören Ann-Catrine Zetterdahl redogjorde först för att den 15 

svenska sjö- och flygräddningen var utsatt för en mycket stor riskexponering 

på grund av avtalsförhållanden och räddningshelikoptrarnas beskaffenhet 

innan Sjöfartsverket förvärvade den dåvarande operatören Norrlandsflyg. 

Risken var stor att flygtrafiken till och från Sverige skulle stoppas, 

fartygsanlöp och transitflyg inom svenskt territorium skulle utebli, många liv 20 

inte skulle kunna räddas och undsättning av hjälpsökande som hamnat i en 

nödsituation inte skulle kunna ske. Vidare uppgav generaldirektören att det 

inte var något alternativ att underlåta att handla under de förutsättningarna som 

rådde. Att ta risken i det läget var helt otänkbart. Sjöfartsverket har genomfört 

det tydligt uttalade uppdraget att vidta de åtgärder som krävdes för att undvika 25 

avbrott i verksamheten. Sjöfartsverket har tillsammans med sin styrelse och 

Näringsdepartementet vidtagit de åtgärder som krävdes för att leva upp till sitt 

ansvar och framför allt det som krävdes för att inte låta Sverige som nation 

hamna i ett krisläge med enorma konsekvenser för medborgare, industri och 

samhällsekonomi. 30 

Vidare anförde generaldirektören att Sjöfartsverkets anskaffning av nya 

räddningshelikoptrar inte var något som genomfördes lättvindigt eller drivet 

av suspekta motiv. Redan 2006 konstaterades brister i de dåvarande 

räddningshelikoptrarnas förmåga. Utvärderingar från räddningsinsatser har 

visat att räddningshelikoptrarna behövde ha bättre förmåga för att kunna 35 

undsätta människor i nöd. Utgångspunkten har varit samlade erfarenheter från 

Försvarsmakten, Norrlandsflyg, Sjöfartsverket, Statens haverikommission och 

Transportstyrelsen. De nya helikoptrarna behövde helt enkelt ha bättre 

prestanda. 2012 bestod flottan av sju räddningshelikoptrar med varierande 

funktionsstatus och varierande avtalsmässiga leasingförutsättningar. Risken 40 

fanns att Sjöfartsverket skulle stå inför en situation där antalet 

funktionsdugliga helikoptrar uppgick till tre av sju. Den riskexponeringen gick 
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inte att acceptera med hänsyn till Sjöfartsverkets författningsreglerade ansvar 

att bedriva sjö- och flygräddning. 

Generaldirektören anförde också att Sjöfartsverket den 1 mars 2010 

lämnade in treårsplanen för åren 2011–2013. Redan i denna beskriver 

Sjöfartsverket behovet av nya räddningshelikoptrar. Det har hållits ett stort 5 

antal möten i frågan. Klartecken att anskaffa nya räddningshelikoptrar gavs i 

samband med ett telefonmöte med Näringsdepartementet hösten 2011. En tät 

dialog och ständiga avstämningar med Näringsdepartementet och 

Sjöfartsverkets styrelse skedde kontinuerligt under hela perioden via 

telefonsamtal, möten och pm. Innan avtalet med Agusta Westland 10 

undertecknades skedde en avstämning med Näringsdepartementet mot 

bakgrund av innehållet i utredningen Maritim samverkan och avtalstecknandet 

som skulle ske i närtid. Sjöfartsverkets uppfattning har hela tiden varit att 

skriftliga minnesanteckningar skulle upprättas, vilket också har framhållits. 

Vidare anförde generaldirektören att Sjöfartsverket erhöll regeringsbeslut 15 

på att valutasäkra anskaffning av nya helikoptrar den 1 november 2012. 

Ansvarsfördelningen mellan Sjöfartsverket, Sjöfartsverkets styrelse och 

Näringsdepartementet var att Sjöfartsverket och Sjöfartsverkets styrelse skulle 

vidta de åtgärder som krävdes för att säkerställa att sjö- och flygräddningen 

skulle kunna upprätthållas utan avbrott. Näringsdepartementet svarade för den 20 

politiska förankringen och de politiska beslut som krävdes. Sjöfartsverket 

stämde löpande av samtliga beslut med såväl Sjöfartsverkets styrelse som 

Näringsdepartementet. I januari 2016 avslutades projektet för implementering 

av nya räddningshelikoptrar. Sjöfartsverket hade en investeringsbudget på 910 

miljoner kronor. Då Sjöfartsverket är ett affärsverk som inte får anslag för att 25 

genomföra investeringen såg verket till att det fick en ökning av låneramen 

som ingick i budgetpropositionen. Det var en ren säkerhetsåtgärd som verket 

inte har behövt använda. 

Generaldirektören anförde också att privata e-postmeddelanden inte är 

Sjöfartsverkets arbetssätt. Det är en felaktig handling, och den har verket bett 30 

om ursäkt för. Vad gäller diarieföring kan man alltid bli bättre på det. Det har 

inte förekommit något engagemang i att undanhålla eller gömma någonting, 

utan det har handlat om rutiner som i vissa fall kan bli bättre. Verket har aldrig 

haft ambitionen att förhindra en spårbarhet. 

På frågan om i vilken mån den politiska ledningen i Näringsdepartementet 35 

varit direkt inblandad i diskussioner med Sjöfartsverket svarade general-

direktören att Sjöfartsverket har haft tertialdialoger med Näringsdepartementet 

där den politiska ledningen har varit med. Ministern var med på dessa 

tertialdialoger. Verket hade inte någon tertialdialog utan att man diskuterade 

helikoptrar. Både statssekreteraren och ministern var med vid dessa tillfällen 40 

– kanske inte vid alla tillfällen, men så fort ministern hade tillfälle och kunde 

deltog hon. 

På en fråga om kommentarer till utredningen av en samordning av 

helikopterverksamheten mellan försvaret och Sjöfartsverket samt 

mediediskussioner där hypotesen förts fram att helikopterköpet forcerades 45 
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fram för att det fanns ett hot mot Sjöfartsverkets egen helikopterverksamhet, 

svarade generaldirektören att brådskan berodde på att Sjöfartsverket ville 

säkra verksamheten kort- och långsiktigt. Verkets ambition var att säkra 

verksamheten, och sedan skulle egentligen vem som helst kunna ta över 

verksamheten när den väl var säkrad.  5 

Som svar på en fråga om generaldirektören kände till någon instruktion från 

Näringsdepartementet till Sjöfartsverket om att man ska använda privat e-post 

för kommunikation svarade generaldirektören att hon inte kände till någon 

instruktion.  

På fråga om det finns motsättningar mellan det grunduppdrag 10 

Sjöfartsverket har att rädda liv och göra gott och upphandlingslagstiftningen, 

offentlighetsprincipen och annan lagstiftning svarade generaldirektören att det 

normalt sett inte finns några motsättningar 

Vid utfrågningen svarade den ställföreträdande generaldirektören Noomi 

Eriksson, på en fråga om helhetsbilden var att Sjöfartsverket fått en klarsignal 15 

från regeringen vad gällde helikopterinköpen, att det var en pågående process 

som hade pågått under över ett års tid. Men det var också så att Noomi 

Eriksson innan avtalet undertecknades hade en telefonavstämning med 

Näringsdepartementet. Den telefonavstämningen ägde rum utifrån den 

maritima utredningen, som hade kommit några månader innan och som verket 20 

också hade haft en fortlöpande dialog om och vad den skulle innebära för 

Sjöfartsverkets planerade förvärv av nya helikoptrar. Mot den bakgrunden 

ringde Noomi Eriksson till Näringsdepartementet innan avtalet 

undertecknades och ställde frågan, mot bakgrund av den utredningen, om 

verket kunde gå vidare och underteckna avtalet och fortsätta anskaffnings-25 

processen. Vid det telefonsamtalet fördes såvitt hon kommer ihåg inte någon 

diskussion om den politiska förankringen. Men det hade varit tydligt att 

Sjöfartsverket svarade för att genomföra de åtgärder som krävs för att inte 

riskexponera verksamheten medan Näringsdepartementet svarade för den 

politiska förankringen. 30 

Vidare anförde Noomi Eriksson att det fortfarande finns några av de gamla 

helikoptrarna kvar. Sjöfartsverket avyttrade en helikopter förra sommaren till 

ett annat land. Efter det finns det fyra helikoptrar kvar som nu står i Säve i 

väntan på försäljning. En av de helikoptrarna är i mycket gott skick. En är i 

halvgott skick. Och ytterligare en är inte ens värd att göra luftvärdig. Ingen av 35 

helikoptrarna är luftvärdig i dag. Samtliga leasingavtal har gått ut. Två av 

leasingavtalen var inte möjliga att förlänga, eftersom de saknade en 

förlängningsklausul. Och i tidigare dialoger med ägaren till de helikoptrarna 

hade det väldigt tydligt framgått att det inte var möjligt att teckna avtalen på 

längre tidsperiod. I övrigt fanns det alltså fem ytterligare helikoptrar, varav en 40 

som det var väldigt osäkra avtalsförhållanden kring, eftersom den fortfarande 

ägdes av de tidigare ägarna till Norrlandsflyg, som Sjöfartsverket hade haft en 

väldigt besvärlig förhandlingsprocess med, som hade slutat i att riksdagen 

fattat beslut om att Sjöfartsverket skulle förvärva Norrlandsflyg. Den fanns det 

en stor osäkerhet runt. Sedan var det ytterligare två helikoptrar som var av 45 
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sämre status. Totalt sett hade Sjöfartsverket inte kunnat upprätthålla den 

yttäckning som krävs.  

Noomi Eriksson anförde även att de totala kostnaderna för sjö- och 

flygräddningen i Sjöfartsverket uppgår till drygt 400 miljoner kronor per år. 

Det omfattar inte bara helikopterverksamheten, utan helikopterverksamheten 5 

står för ungefär 80 procent av de totala kostnaderna. Resten är kostnader för 

Sjö- och flygräddningscentralen, kustradionätet, våra båtresurser som verkar i 

sjö- och flygräddning, administration och så vidare. Antalet anställda uppgår 

till ungefär 175 personer, varav ungefär 110 personer finns i 

helikopterverksamheten. Det är drygt 80 personer i operativa besättningar. Det 10 

finns fyra besättningar på varje bas. Varje besättning består av två piloter, en 

vinschoperatör och en ytbärgare. Denna verksamhet är organiserad ganska 

fristående från övriga delar av Sjöfartsverket, så verket ser inget praktiskt 

hinder i att flytta över verksamheten någon annanstans om det är regeringens 

och riksdagens vilja. Det är fullt möjligt eftersom den är så separerad från 15 

övriga delar av Sjöfartsverket. Själva förvärvet av nya helikoptrar utgör inte 

något hinder för att flytta över verksamheten till en annan myndighet. Det 

finns en etablerad praxis för hur en sådan övergång av verksamhet går till.  

Vidare anförde Noomi Eriksson att avtalet om räddningshelikoptrarna var 

sådant att en viss procentandel av den totala kontraktssumman skulle betalas i 20 

samband med avtalstecknandet. Den betalningen ägde i själva verket rum i 

början av november 2012. Sedan skedde första leveransen av helikoptrarna i 

början av september 2013. Sjöfartsverket tog emot de två första helikoptrarna 

i september 2013. Enligt avtalet skulle en delbetalning ske vid 

avtalstecknandet, och sedan betalade man fullt för respektive helikopter i 25 

samband med leverans. Sjöfartsverket fick en utökad låneram, vilket var en 

säkerhetsåtgärd eftersom verket i stor omfattning är avgiftsfinansierat. 

Sjöfartsverket hade haft en kraftig nedgång i avgiftsintäkterna och ansåg 

därför att denna säkerhet behövdes. Nu kan man konstatera att denna utökning 

av låneramen aldrig behövdes, för Sjöfartsverket har med god marginal hållit 30 

sig inom den tidigare låneramen och har finansierat merparten av 

investeringen, över 70 procent, med egna medel. 

Styrelseordföranden Jan Sundling anförde vid utfrågningen bl.a. att han vid 

i stort sett varje tertialmöte hade föreslagit att man skulle föra 

minnesanteckningar. Även om det inte var beslutsmöten blev det indirekt fråga 35 

om beslutsmöten. Vid mötena fördelades arbetsuppgifter, lämnades 

information och verket tog på sig att utföra vissa uppgifter.  

F.d. statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd 

Catharina Elmsäter-Svärd gav inledningsvis sin syn på ärendet. Hon anförde 

att det kan vara viktigt för utskottet att känna till hur man arbetade inom 40 

Regeringskansliet när hon var statsråd. För att statsförvaltningen ska fungera 

krävs det att de ansvarsroller som finns fungerar och är tydliga. Inom 

Regeringskansliet förväntas det att man hushållar ordentligt med de resurser 

som finns och att formerna för hur ärenden tas fram är korrekta – i sin 
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beredning men också sedan formellt hur det fattas beslut i rätt instans. För att 

inom Regeringskansliet t.ex. kunna förbereda ärenden fram till beslut fanns en 

myndighetsdialog. Inom hennes ansvarsområde, som förvisso var vidare än 

sjöfarten, hade man bl.a. myndighetsdialoger. De myndighetsdialogerna var 

rent informella, men Catharina Elmsäter-Svärd ansåg att de var viktiga för att 5 

i tid kunna identifiera eventuella risker eller framför allt titta på strategiskt 

viktiga frågor framåt i tiden. På mötena deltog framför allt den politiska 

ledningen, och mötena leddes av statssekreteraren. Catharina Elmsäter-Svärd 

försökte vara med så ofta det gick. Sjöfartsverket hade en önskan om att det 

skulle föras minnesanteckningar och protokoll. 10 

Catharina Elmsäter-Svärd framhöll att departementet var tydligt med att 

protokoll på ett informellt möte inte var att betrakta som en god form, eftersom 

det inte är ett beslutsforum utan informella diskussioner.  

Vidare anförde Catharina Elmsäter-Svärd att när hon blev statsråd 2010 

blev just helikopterfrågan ganska snabbt aktualiserad av det skälet att de 15 

helikoptrar som man hade tillhörde ett annat företag; ett företag som tid efter 

annan riskerade att hamna på obestånd. I den täta dialog som då fanns, inte 

minst genom myndighetsdialogerna, gjorde verket bedömningen att det 

bolaget borde förvärvas. Regeringskansliet hade ingen anledning att 

ifrågasätta den analysen. Det ledde bl.a. fram till att regeringen och 20 

Regeringskansliet arbetade fram en proposition som sedan gick till riksdagen 

för beslut, och sedan kunde myndigheten förvärva bolaget. 

Catharina Elmsäter-Svärd anförde vidare att långsiktigt signalerade 

Sjöfartsverket att det, för att klara sitt viktiga uppdrag, borde skaffa 

helikoptrar. Regeringskansliet och Catharina Elmsäter-Svärd hade ingen 25 

anledning att ifrågasätta den analysen. Som ett led i detta var de olika formerna 

för ansvar fördelade så att regeringen i budgetpropositionen föreslog en 

utvidgad låneram och en investering. Själva köpet av helikoptrar – själva 

upphandlingen och att skriva avtal – är en fråga som åligger varje myndighet 

eller verk, i det här fallet Sjöfartsverket.  30 

Catharina Elmsäter-Svärd framhöll att det på Näringsdepartementet är 

tydligt vad som gäller för ärenden, hur de ska diarieföras och vad som är 

allmän handling men också hur man kommunicerar, inte minst när det gäller 

e-post och annat. Det finns också en tydlig fördelning av vad Regerings-

kansliet gör och vad som är statsrådets ansvar. Det var också tydligt att det 35 

ifråga om uppköpet av helikoptrar var myndighetens analys som låg till grund 

för beslutet, och departementet har inte haft anledning att ifrågasätta den.  

Catharina Elmsäter-Svärd anförde vidare att det är myndighetens ansvar att 

skriva avtalen och komma till avslut. Det är inte ovanligt inom 

statsförvaltningen att man skriver in klausuler om att avtal ska gälla endast 40 

under vissa förutsättningar. Catharina Elmsäter-Svärd menade att hon inte har 

haft någon anledning att tro att en myndighet inte skulle följa de regler som 

gäller. 

På en fråga om det var på direkt signal från den politiska ledningen, 

statssekreterare och minister, som man inte förde minnesanteckningar under 45 
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myndighetsdialogerna, svarade Catharina Elmsäter-Svärd att det var alldeles 

korrekt uppfattat. Det var inte fråga om ett beslutsforum. Det var ett informellt 

dialogmöte som sedan följdes av gängse beredning. 

Vidare anförde Catharina Elmsäter-Svärd att varken Regeringskansliet 

eller hon själv som statsråd var inblandad i vare sig skrivning eller avtalets 5 

slutande. I det här fallet kände hon inte till vare sig hur avtalet såg ut eller om 

det saknades ett förbehåll. Det var generellt inte ovanligt förekommande att 

det skrevs in sådana klausuler. 

Catharina Elmsäter-Svärd uppgav att det inte råder någon som helst tvekan 

om att behovet av att köpa nya helikoptrar hade redovisats för 10 

Regeringskansliet och så även för henne. I verkets uppdrag ligger bl.a. att 

säkerställa sjö- och flygräddning, där helikoptrarna är en viktig del. Men det 

är myndighetens ansvar att sedan ordna hur detta sker. 

På en fråga om Catharina Elmsäter-Svärd ansåg att den information som 

framgick i budgetpropositionen och delgavs trafikutskottet var fullödig och 15 

allsidig på ett sådant sätt att trafikutskottet kunde göra ett väl underrättat 

ställningstagande i frågan, svarade Catharina Elmsäter-Svärd att hon inte hade 

någon anledning att ifrågasätta det underlag som togs fram och som sedan 

mynnade ut i budgetpropositionen. Det bereddes i Regeringskansliet mellan 

flera departement.  Den politiska förankringen mynnar ut i att det finns ett 20 

behov av att köpa nya helikoptrar. Det är en bedömning som myndigheten har 

gjort. Men för att det ska kunna genomföras behöver regeringen ”gå fram” i 

budgetpropositionen både för investeringsplanens skull för staten men också 

för den låneram som behövdes för Sjöfartsverket i det här fallet. Det normala 

sedan är att regeringen efter riksdagsbeslut återkommer till respektive 25 

myndighet, och således även i det här fallet, i form av uppdrag eller ändringar 

i regleringsbrevet. Det är den normala gången. 

Catharina Elmsäter-Svärd framhöll att man var tvungen att gå till riksdagen 

eftersom det handlade om en utökad låneram, och det handlade också om en 

investeringsplan. Det var detta som det var den politiska ledningens och 30 

Regeringskansliets ansvar att föra fram till riksdagen. 

Catharina Elmsäter-Svärd anförde också att det inom Regeringskansliet 

fanns både utbildning och information om hur handlingar ska hanteras och 

diarieföras men också om hur man korresponderar med varandra. Det fanns 

ingen riktlinje om att man ska använda privata e-postadresser. 35 

Utskottets ställningstagande 

Enligt 9 kap. 8 § regeringsformen får regeringen inte utan att riksdagen har 

medgett det ta upp lån eller göra andra ekonomiska åtaganden för staten. 

Vidare gäller enligt 5 kap. 2 § budgetlagen att affärsverk får ta upp lån till 

staten för affärsverkets verksamhet efter särskilt bemyndigande av riksdagen 40 

för ett år i sänder. Av 5 kap. 4 § budgetlagen framgår att staten är ansvarig för 

samtliga lån som ett affärsverk ombesörjer.  
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I granskningen har framkommit att avtalet om förvärvet av helikoptrar 

tecknades av Sjöfartsverket den 11 oktober 2012. Avtalet var inte villkorat och 

innehåller ingen hänvisning till beslut av riksdagen. Avtalet innebar en 

ekonomisk förpliktelse för staten.  

Genom att avtalet ingicks på det sätt som skedde föregreps riksdagens 5 

beslut om investeringsplan och låneram för Sjöfartsverket. Agerandet står 

enligt utskottets bedömning inte i överensstämmelse med 9 kap. 8 § 

regeringsformen.  

I svaren från Regeringskansliet i ärendet har anförts att varken regeringen 

eller Regeringskansliet har fattat beslut om att godkänna att Sjöfartsverket 10 

tecknade avtalet om förvärvet av helikoptrar. 

Det måste i första hand ligga på myndigheten att ansvara för att avtal som 

myndigheten ingår ligger inom ramen för myndighetens verksamhet och att 

andra förutsättningar är för handen, t.ex. erforderliga bemyndiganden från 

riksdagen. Utskottet vill samtidigt framhålla vikten av att riksdagen får 15 

adekvat information inför de beslut den ska fatta.  

Granskningen visar samtidigt att Sjöfartsverket hade informerat 

Regeringskansliet redan under 2010 och 2011 om behovet av och planerna på 

att förvärva nya helikoptrar. I Sjöfartsverkets tertialrapport den 23 september 

2012 anfördes bl.a. att det när det gällde helikoptrarna pågick en 20 

anbudsutvärdering och att tilldelning beräknades ske senast sista veckan i 

september. I ett e-postmeddelande den 12 oktober 2012 till en tjänsteman vid 

Regeringskansliet anfördes att upphandlingen av nya räddningshelikoptrar var 

avslutad. Regeringen beslutade redan den 1 november 2012, dvs. innan 

riksdagen fattade beslut om låneram och investeringsplan för Sjöfartsverket 25 

som inbegrep de nya helikoptrarna, om en ändring i regleringsbrevet för 2012 

för Sjöfartsverket av innebörden att Sjöfartsverket fick använda valutaderivat-

instrument vid köpet av nya helikoptrar för sjö- och flygräddning. 

Utskottet kan konstatera att Regeringskansliet på ett tidigt stadium var 

medvetet om att Sjöfartsverket ville köpa nya helikoptrar. Mot bakgrund av 30 

vad som framkommit i granskningen, särskilt när det gäller vad Sjöfartsverket 

har uppgett om hur verket uppfattat sina kontakter med Näringsdepartementet 

och sedan agerat därefter, finner utskottet skäl att starkt framhålla vikten av att 

dialogen med myndigheterna sköts på rätt sätt.  

Utskottet noterar att uppfattningen om innebörden av myndighetsdialogen 35 

skilde sig åt mellan Näringsdepartementet och Sjöfartsverket. Likaså har det 

funnits olika uppfattningar i fråga om dokumentation från mötena inom 

myndighetsdialogen.  

Utskottet vill betona vikten av att skilja mellan å ena sidan formell styrning 

genom t.ex. instruktioner för myndigheter meddelade genom förordning och 40 

regleringsbrev och å andra sidan en informell myndighetsdialog för utbyte av 

information. Det är väsentligt att man från regeringens sida är tydlig med att 

det inte är fråga om styrning. Det är inte tillfredsställande att myndighets-

dialogen genomförs på ett sådant sätt – som i detta fall – att myndigheten 
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uppfattar dialogen som ett beslutsforum. Utskottet vill här även påminna om 

vad det tidigare uttalat om dokumentation vid myndighetsdialoger. 

I ärendet har det också framkommit att tjänstemän vid Närings-

departementet använt sig av privata e-postadresser vid kontakter med 

Sjöfartsverket. Agerandet kan ge intryck av att man har velat undandra sig 5 

offentlighetsprincipen, vilket förstås inte vore acceptabelt. Utskottet anser att 

det är olämpligt av tjänstemän i Regeringskansliet att använda sig av privata 

e-postadresser. Om sådana någon gång ändå skulle användas är det självklart 

viktigt att det finns rutiner som säkerställer att e-postmeddelandena hanteras 

enligt de rutiner som normalt gäller för att uppfylla de krav som följer av 10 

tryckfrihetsförordningen och kraven på registrering och arkivering.  

Sammanfattningsvis vill utskottet framhålla att det är riksdagen som fattar 

beslut om statens budget och om ekonomiska åtaganden för staten. Tidigare 

statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd kan inte undgå kritik för 

Näringsdepartementets hantering av Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar.  15 


