
Revisionsverkets ställningstaganden 

Livscykelhantering av statens egendom – maskiner och 
anordningar 

Vid revisionen utredde revisionsverket förfarandena för 
livscykelhanteringen av statens maskiner och anordningar. Balansvärdet 
på maskiner och anordningar i statens ägo uppgick till cirka 600 miljoner 
euro i bokslutet 2019 och investeringarna i denna tillgångsgrupp uppgick 
till cirka 100 miljoner euro på årsnivå. Revisionen omfattade de statens 
maskiner och anordningar som har ett betydande ekonomiskt värde, det 
vill säga fartyg, fordon samt övriga maskiner och anordningar. Bland de 
organisationer som förvaltar dessa tillgångar valdes Försvarsmakten, 
Gränsbevakningsväsendet, Polisstyrelsen, Meteorologiska institutet och 
Finlands miljöcentral ut för granskning.  

Livscykelhanteringen granskades från planeringen av anskaffningen till 
avyttring. God livscykelhantering innebär att upphandlingen planeras med 
tanke på tillgångens hela livscykel. Tillgångarna ska underhållas vid 
tekniskt och ekonomiskt ändamålsenliga tidpunkter och avyttras på det 
ekonomiskt mest fördelaktiga sättet innan underhållskostnaderna blir för 
höga.  

Statens maskiner och anordningar förvaltas huvudsakligen väl 

De granskade myndigheterna förvaltar statens maskiner och anordningar 
på det stora hela bra. De har i varierande grad tagit hänsyn till kostnaderna 
och användningsvolymerna under livscykeln redan under upphandlingen. 
Myndigheterna planerar och följer upp användningen av och kostnaderna 
för tillgångarna och samtliga granskade organisationer har utnyttjat 
uppföljningsdata åtminstone i någon omfattning. Däremot saknar en del 
av myndigheterna en plan för avyttring av tillgångar. Mest systematiskt 
sköts upphandlingarna och tillgångsförvaltningen i organisationer som 
regelbundet gör ekonomiskt betydande investeringar, som 
Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. 

De granskade myndigheterna hade sällan gjort känslighetsanalyser för 
olika scenarier då de förberedde upphandlingen. Känslighetsanalyser 
borde tas in i investeringskalkylerna och risk/konsekvensanalyserna. Ett 
ytterligare osäkerhetsmoment med avseende på användningsvolymen 
och kostnadstäckningen hänför sig till eventuell uthyrning av maskinen 
eller anordningen utöver den egna verksamheten. Det kan uppstå stora 
variationer i användningsvolymen under maskinens eller anordningens 
livscykel, vilket bör beaktas i beräkningarna under upphandlingen genom 
känslighetsanalyser.  

God livscykelhantering för maskiner och anordningar kräver expertis. 
Expertis behövs både vid upphandling av egendomen och för att ordna 
underhållet på ett sätt som är tekniskt och ekonomiskt ändamålsenligt. På 
basis av granskningen uppvisar myndigheterna i regel god expertis och det 
tekniska underhållet har ofta ordnats genom olika underhållsavtal.  

Varierande livscykelhantering av statens fartyg  

Kostnaderna både för anskaffningen av Gränsbevakningsväsendets 
bevakningsfartyg Turva och för moderniseringen av Finlands miljöcentrals 
havsforskningsfartyg Aranda blev betydligt högre än planerat. Den första 
fullmakten som gavs 2009 för anskaffningen av Turva var 57 miljoner euro, 
men den slutliga notan för hela anskaffningen 2009–2014 stannade på 94 



miljoner. Gränsbevakningsväsendet planerade ursprungligen för två 
fartyg och fullmakten beviljades bara för ett, vilket eventuellt ledde till att 
utrustningsnivån måste höjas. För moderniseringen av Aranda gavs 2015 
en fullmakt på 11 miljoner euro. Den totala kostnaden blev nästan 16 
miljoner euro.  

Gränsbevakningsväsendet totalförvaltar sitt fartygsbestånd 
systematiskt och med rationell livscykelhantering. Bevakningsfartyget 
Turva togs i drift 2014 och används endast för statens verksamhet och 
uteslutande med budgetfinansiering. Nyttjandegraden är hög. Driften och 
utgifterna som hänför sig till fartyget planeras och följs upp systematiskt. 
De årliga underhållskostnaderna beräknades relativt exakt redan under 
upphandlingen och tidpunkterna för större reparationer och för avyttring 
har fastställts på förhand.  

Havsforskningsfartyget Aranda som förvaltas av Finlands miljöcentral 
genomgick en omfattande modernisering 2017–2018. Fartyget utför 
Finlands åtaganden inom havsforskning under cirka 100 dagar per år, och 
resten av driftsdagarna har marknadsförts till andra aktörer. De före 
moderniseringen gjorda beräkningarna av driftsdagar var alltför 
optimistiska. För närvarande används fartyget mindre än planerat, 
eftersom andra aktörers efterfrågan på samdrift av fartyget har 
underskridit förväntningarna. Därmed måste Finlands miljöcentral stå för 
en större andel av kostnaderna än beräknat. Miljöcentralen borde i 
känslighetsanalyserna ha fäst mer avseende på efterfrågevariationens 
inverkan på serviceintäkterna. 

Underhållet av fordon samt andra maskiner och anordningar 
ordnas ofta genom serviceavtal 

Polisstyrelsen och Försvarsmakten tillämpar systematisk totalförvaltning 
av sina fordon. Det finns vissa skillnader i förfarandena för anskaffning och 
underhåll av fordonen, vilket beror på tekniska och ekonomiska orsaker. 
Polisstyrelsen köper praktiskt taget alla polisbilar eftersom bilarna 
behöver mycket specialutrustning. Försvarsmakten köper en del av 
fordonen och anskaffar en stor del av de orustade lätta fordonen genom 
leasing per truppförband. Bägge myndigheterna följer upp kostnaderna 
per fordon och utnyttjar uppföljningsdata då de planerar förnyelse av 
fordonsparken. Trots detta används fordon ibland över sin ekonomiska 
livslängd, då det inte går att få ersättande fordon. 

Livscykelhanteringen av Meteorologiska institutets 
satellitmottagarantenn och av Försvarsmaktens flygsimulator sköts 
genom fullserviceavtal, vilket enligt granskningen är motiverat för dessa 
anläggningar. Den nya satellitantennen anskaffades med tanke på att den 
skulle integreras i det existerande systemet av satellitmottagare. Vid 
upphandling av flygsimulatorn gjordes lönsamhetsberäkningar med 
kostnaderna under simulatorns hela livslängd. Både satellitantennen och 
flygsimulatorn förvaltas genom systematisk och övergripande 
livscykelhantering.  

Investeringarnas livscykel beaktas inte tillräckligt i 
budgetupplägget  

Ministerierna ska under budgetberedningen ange vilka utgifter 
investeringarna ger upphov till under följande år. Utöver 
anskaffningsutgiften ska underhållsutgifterna för hela livscykeln anges. 
För de granskade upphandlingarna saknas uttömmande uppgifter om 
detta. De uppgifter om utgifter de följande åren som ska fogas till 



budgetpropositionerna är speciellt viktiga om underhållskostnaderna för 
en investering är betydande i förhållande till ämbetsverkets omkostnader.  

Känslighetsanalyser borde användas mer än i dag för att exponera och 
analysera de risker som hänför sig till investeringarna. Statskontoret har 
enligt lagen om statsbudgeten bemyndigande att meddela föreskrifter om 
dylika detaljer i fråga om redovisning. För närvarande har inga föreskrifter 
eller anvisningar meddelats för investeringsverksamhet utöver 
bokföringen. 

Investeringarna i maskiner och anordningar, med undantag för 
försvarsmateriel, presenteras i den allmänna motiveringen till 
budgetpropositionen 2020 som en utfallstabell över 2012–2018. Någon 
tabell över investeringarna de följande åren upprättas däremot inte, trots 
att investeringarna uttryckligen fokuserar på framtiden. Trots att en sådan 
tabell inte är politiskt bindande till den del som sträcker sig längre än 
regeringsperioden, skulle den ändå bidra till planenligheten, 
transparensen och öppenheten. Utvecklingen av planenligheten i 
investeringar bör ingå i en övergripande utveckling av verksamhets- och 
ekonomiplaneringen. En del av myndigheterna upprättar redan interna 
långsiktsplaner för investeringar i maskiner och anordningar.  

Alla statliga organisationer ansvarar för god hantering av 
anläggningstillgångarna 

Utifrån granskningen behövs det en bättre totalbild av 
anläggningstillgångarna och bättre totalhantering av tillgångarna. 
Tillgångshanteringen bör omfatta såväl de befintliga tillgångarna som 
nyinvesteringar. Det väsentliga är att ministeriernas, ämbetsverkens och 
inrättningarnas ledning föresätter sig att iaktta god tillgångshantering. 

Revisionsverkets rekommendationer 

1. Finansministeriet bör kräva att ministerierna lämnar de uppgifter om 
investeringarna som anges i föreskriften om uppgörande av statens 
budgetförslag. 

2. Statskontoret bör utfärda direktiv för ämbetsverken och 
inrättningarna om uppgörande av investeringskalkyler och användning 
av dessa i budgetprocessen och den interna redovisningen samt 
införliva känslighetsanalyser i anvisningarna. 

3. Finansministeriet bör utfärda direktiv för ämbetsverken och 
inrättningarna om att planera och sammanställa uppgifterna om 
investeringar med längre verkningstid än en verksamhets- och 
ekonomiplaneringsperiod. 
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