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Förhandling sprack om Nya Varvet 
 

Första veckan i september skall förre chefen för Försvarets ma-

terielverk, general Gunnar Nordlöf, lägga fram en utredning om 

Nya Varvets framtid. I avvaktan på denna utredning begärde 

Statsanställdas avdelning 2120 en ajournering av tisdagens utlysta 

MBL-förhandling om avskedanden av 75 av Nya Varvets 200 

anställda. Marinens ledning vägrade gå med på en ajournering. Facket 

hänsköt då frågan till central förbundsnivå. 

— Marinen skall tydligen till varje pris avveckla Nya Varvet. Kosta 

vad det vill i folk och ny-upprustade anläggningar, säger fackordf 

John Andersson, v ordf Dick Årebrink och kassören Sune Svensson 

på tisdagseftermiddagen. 

— Marinen behöver även i framtiden ha tillgång till en djuphamn och 

ett varv för ett 40-tal kölar om året här på Västkusten. Inget är 

bättre än Nya Varvet. Detta bör bli en tillgång även för 

kustbevakningen, sjöfartsverket, fiskeristyrelsen och Göteborgs 

hamn. 

En utredning i den riktningen är att motse om halvannan vecka och 

då med väntat förslag om nytt huvudmannaskap för Nya Varvet. 

— Det vore rimligt att marinens ansvariga avvaktade utredningen 

innan man går in i MBL-förhandlingar om avskedanden, hävdar 

fackets ledning i avdelning 2120. 

Samtidigt riktar ledningen för statsanställdas avdelning 2120 skarp 

kritik mot marinens ekonomiska handlande. 

— Marinen sparar konstigt. Oss på Nya Varvet är det inte så noga 

med. Marina fartyg som vi har god kapacitet att reparera 

dirigeras från Göteborg till Muskö. Där köper marinen repa-



rationstjänster dyrt — vanligtvis av Göteborgs-entreprenörer. 

Vad liknar det, undrar facket. 

 

 Slöseri 

Som slöseri betecknar facket också försvarets planer på att 

skapa en ny marinhamn vid Käringberget hos KA 4. Investe-

ringsplanen där ligger på 100 milj kr. 

Av nuvarande budget på 19 miljarder måste försvaret i sin helhet 

spara 15 procent. 

Det västsvenska militärområdet har en budget på 1,3 miljarder 

fördelade på 700 milj kr på arméförbanden, 400 på flyget och 200 

på marinen. 

Det västsvenska militärområdet måste de närmaste fem åren spara 

in 200 milj kr. Därvid måste 520 arbetstillfällen rationaliseras bort. 

Nuvarande 2 200 civilanställda måste minskas med 350 och de  

2 200 militäranställda med 170. 
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