Ett viktigt samhällsuppdrag
- välkommen till försvarsfamiljen

Försvarsmakten

Försvarets
radioanstalt
Försvarsdepartementet

Riksdag

Regering
Finansdepartementet

Totalförsvarets
forskningsinstitut
Försvarets
materielverk

Fortifikationsverket

Kompetens i staten
Dagens agenda
• Praktikaliteter
• Dagens värdmyndigheter
• Kompetensförsörjning – myndigheternas dilemma
• Förtjänst och skicklighet – hinder eller möjlighet

Kompetens i staten
Hålltider och praktikaliteter
• Kvarteret Tre Vapen - historia och skyddsobjekt
• Hålltider för dagen
•

9.00 – 9.30

Fika

•

9.30 – 9.45

Inflygning och dagens upplägg

•

10.00 – 12.00

Dagens värdmyndigheter och kompetensutmaningen
Myndigheternas dilemma – det offentliga uppdraget
och kraven på snabbhet i anpassning till omvärld och politikers krav

•

12.00 – 13.00

Lunch och visningar

•

13.00 – 15.30

Förtjänst och skicklighet – hinder eller möjlighet
• Kaffepaus där det passar

•

15.30 – 16.00

Datum och värd för nätverksträff

Lunch
• Lunch äter vi tillsammans i restaurang Vingen

• Buffé och bokade bord
• Bra om ni kan swisha för att slippa köa
• Intolerans eller aversion – skyltar vid maten och fråga personalen

•

Dagens meny
•
Soppa
(G/L)
•
Ärtsoppa med fläsk samt pannkakor med sylt
och grädde
•
Kött
(L)
•
Chili con carne med gräddfil och ris
•
Fisk
(L)
•
Pocherad långafilé med citrussås och kokt
potatis
•
Vegansk
(G)
•
Tagliatelle med curryfräst anamma, grönsaker
och cocosgrädde

Vapenstation, Trackfire RWS (Remote Weapon Station)

Flygvapnets minneshall
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Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara
för Sveriges militära försvar och att värna om
Sverige. Det gör vi genom att öva och göra
insatser dygnet runt, året runt, på marken, i
luften och till sjöss. När helst behov uppstår
ska Försvarsmakten vara redo att agera.
Sverige hjälper också andra länder där det
finns krig och konflikter.

FM verksamhet, personal och försörjning …
Lagar, förordningar, föreskrifter, avtal, regleringsbrev, propositioner, konventioner, resolutioner, policies …
för egen och gemensam verksamhet (nationellt och internationellt)
Fred, kris och krig – högkvarter (ledning, produktion, insats), regionalt (4) och lokalt (35 st) – en myndighet
(ca 22 000 månadslöner), en organisation, som organiseras för olika uppgifter (mark, sjö, luft, … - öppna
resp H delar) + tillsammans med andra (nationellt och internationellt)
12 personalgrupper, flera undergrupper, olika anställnings- och tjänstgöringsformer (+ potentiella och fd)
Frivilligt – lag (”pliktat”), förordnings- och avtalsbundet engagemang
Egen, (gemensam) och försörjning genom/med stöd av andra
Egen, (gemensam) och utveckling genom/med stöd av andra
Egna, gemensamma och stödsystem förvaltade av andra (SAP m fl)
* Uppgifter/verksamheter, beredskap och förmågor/kvalifikationer/kompetenser – rätt person, med rätt
kompetens, på rätt befattning, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad – en långsiktigt hållbar
personalförsörjning …
* FM förmågor/kvalifikationer/kompetenser kan på övergripande nivå indelas och grupperas i Chefs-/L-skap;
Jur; Pers/HR; Und/Säk; Armé; Marin; Flygvapen; Log; Led/Sb/IT; Utb/Övn/Trän; Ek; Komm/Info.

Vi hjälper till att försvara Sverige

Historia – från Vasa till Gripen
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Idag

Vårt ansvar

FMV i siffror
40-tal
orter i
Sverige

3400
994
Pågående projekt

medarbetare
Ungefär 200 projekt
avslutas och lika
många nya påbörjas
varje år

74% män och 26% kvinnor

Omsättning
Cirka 20 miljarder SEK/år

Våra HR-utmaningar
•
•
•
•
•
•
•

Kompetensförsörjning
Generationsväxling
Attraktiv arbetsgivare
Rekryteringsprocess
Lönesättning
Könsfördelning
Jämställdhet

Stopp
Egen dator

Förtjänst och skicklighet – hinder eller möjlighet
Saxat från Kammarkollegiet
Statliga myndigheter får bara utgå från sakliga grunder när de ska anställa en
person
Myndigheten ska enligt lag bedöma de sökandes förtjänster och skicklighet.
Skickligheten är viktigast om det inte finns särskilda skäl för något annat.
En helhetsbedömning
Förtjänst betyder oftast den erfarenhet den sökande fått genom tidigare
anställning. Skicklighet är hur lämplig den sökande är för anställningen.
Myndigheten gör en helhetsbedömning av bland annat
•teoretisk och praktisk utbildning
•personliga egenskaper
•andra kunskaper och erfarenheter från offentlig eller privat verksamhet.

Förtjänst och skicklighet – hinder eller möjlighet
Förtjänst och
skicklighet
Utbildning och
erfarenhet

Personliga
egenskaper
Intervju och
test

CV

Befattning
och yrke

Befattning, yrke
och kravprofil

Kravprofil

Kapacitet

Exponering

Urval och val

Urval

Sammanställning,
sammanfattning

Arbetsprov

Beslut

Återkoppling

Återkoppling

Att fatta beslut

Förtjänst och skicklighet *




Förtjänst handlar om den vana som har förvärvats genom
föregående tjänstgöring hos staten, dvs tiden för innehav
av föregående tjänst.
Skicklighet handlar om "lämpligheten för en befattning
visad främst genom teoretisk och praktisk utbildning samt
erfarenhet från tidigare verksamhet".



All relevant erfarenhet bör värderas inom ramen för
skicklighet. Det ska vara en kvalitativ helhetsbedömning,
en mätning och matchning mot de krav som ställs i
kravprofilen.



Förutom teoretisk och praktisk utbildning samt erfarenhet
från tidigare verksamhet, vägs även personliga egenskaper
in här (prestationsförmåga, yrkesskicklighet,
ledaregenskaper, samarbetsförmåga etc.).



Skicklighet väger tyngre än förtjänst. Men, om det står
mellan två kandidater som är likvärdiga i skicklighet, så är
det förtjänsten som avgör.

Att ta hänsyn till


I vilken utsträckning kandidaten lever upp till
kravprofilen för den aktuella tjänsten



Olika vikt på olika krav



Diskrimineringslagen 2 kap 4 §
Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till
anställningsintervju, eller om en arbetstagare inte har
befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran, ska
sökanden på begäran få skriftlig uppgift av arbetsgivaren
om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter
den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick
arbetet eller utbildningsplatsen.



Övriga faktorer som t.ex. ersättningsnivåer,
tillgänglighet etc.

* Vid anställning hos staten ska myndigheter ta hänsyn till sakliga grunder,
vilket tolkas som förtjänst och skicklighet, där skickligheten ska sättas främst,
enligt Regeringsformen (12 kap, 5§, 2 stycket).
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