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Svar på remiss av betänkandet Ett modernt
belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och
redovisningen av anslaget till hovet (SOU 2021:74)
Försvarets materielverk (FMV) har tagit del av betänkandet Ett modernt belöningssystem, de allmänna
flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet (SOU 2921:74).
FMV tillstyrker förslagen som rör belöningsdelen i betänkandet med följande synpunkter.
FMV förordar en transparens, genom insyn och offentlighetsprincip för det centrala rådet
avseende nomineringar och regeringens utmärkelser där även nomineringar omfattas av
offentlighet.
FMV har idag en medaljberedning internt och tillämpar en restriktiv utdelning med ett fåtal
medaljer varje år för förtjänstfulla insatser. FMV har för avsikt att anpassa interna bestämmelser
för personalvårdande medaljer och interna belöningar utifrån det nya systemet. FMV vill dock
särskilt lyfta vikten av att bibehålla ett utrymme där myndigheten delvis fortsatt kan tilldela
medaljer som inte konkurrerar med det belöningssystem som syftar till att uppmärksamma och
belöna förtjänstfulla insatser på nationell nivå.
Vad gäller internationell belöningsmedalj har FMV inte något att erinra.
FMV stödjer förslaget i utredningen om en utvärdering av det nya systemet för att säkerställa att
myndigheternas behov uppfylls och framställa eventuella förslag till förändringar.
I den slutliga handläggningen har avdelningschef Maria Gutensparr, chef HR- och
Kommunikationsstab Eva Nelson, HR-strateg Inga-Britt Valfridsson, verksamhetsutvecklare Mats
O Johansson samt rådgivare Hanna Lindmark deltagit, den sistnämnda som föredragande.
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