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FOI:s remissvar rörande utredning på icke-spridningsområdet

Regeringen önskar synpunkter på en promemoria rörande organisering av ickespridningsfrågor på myndighetsnivå (se skrivelse M2011/3913/Ke). Promemorians förslag går
i korthet ut på att nuvarande prövning av exportärenden avseende kärnämnen och kärnteknisk
utrustning överflyttas från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) till Inspektionen för strategiska
produkter (ISP).
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har tagit del av promemorian, och inkommer nu med
synpunkter enligt nedan.
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Förslaget att föra över hanteringen av exportkontrollärenden rörande kärnämnen och
kärnteknik från SSM till ISP innebär att prövningen samlas hos en myndighet. Detta bör
medföra fördelar ur samordningssynpunkt, samt skulle underlätta en samlad bedömning av
relevanta exporttransaktioner. FOI har därför inget i sak att invända mot förslaget.
I promemorian berörs även vikten av fortsatt samverkan mellan de myndigheter som har
kompetens avseende icke-spridning av kärnteknik. Som nämns i skrivelsen besitter FOI en
unik kunskapsbas rörande kärnvapenfrågor i stort, vilken byggts upp under en lång följd av år,
och som utgjort grund för en oberoende svensk hållning i dessa frågor. I nuläget finansieras
verksamheten till stor del genom anslag från Försvars- och Utrikesdepartementen. Till detta
kommer kompletterande uppdrag från SSM, som genom åren har möjliggjort att enskilda
forskare vid FOI kunnat genomföra fördjupning kring specifika frågeställningar relevanta för
kärnteknisk exportkontroll. FOI vill därför belysa att om ett genomförande av föreliggande
förslag medför att dessa kompletterande uppdrag uteblir, är det av vikt att tillgodose att
möjligheten till denna fördjupning för FOI:s forskare medges på annat sätt.
När det gäller direkt stöd i prövningsärenden har SSM utnyttjat FOI:s expertis i mer komplexa
fall. Detta har finansierats genom ett mindre uppdrag som täckt de direkta kostnaderna
förknippade med detta stöd. Vid en överflyttning av prövningsansvaret till ISP kan behovet av
sådant direkt stöd komma att öka. Detta föranleder FOI att påtala behovet av att finansieringen
av sådant direktstöd löses, samtidigt som förutsättningarna för den långsiktiga
kompetensuppbyggnaden kring icke-spridningsrelaterade frågor inom det kärntekniska
området bibehålls.
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