Budgeten höll
Flygvapnet höll budgeten
under det ekonomiskt kärva
2001, liksom Försvarsmakt
en som helhet.
Inför 2002 märks en ökad
flygtidstilldelning, men också
en målsättning att förbättra
de ekonomiska förutsättning
arna inför de närmast kom
mande åren.
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Jolårets upprepade omplaneringar
och ryckiga tempo har varit tungt
att bära för organisationen. Listan
över verksamheter som inte genomfördes
eller kraftigt reducerades är lång. Själv
klart har denna genomgripande ambi
tionssänkning påverkat alla verksamheter
och områden med en rad besvärande och
allvarliga konsekvenser som följd.
I början av 2002 kan det nu trots allt
konstateras att den verksamhet som priori
terats har genomförts med bra resultat. Det
kan också konstateras att flygvapnet
underskred sin ekonomiska ram med cirka
14 miljoner kronor, av totalt 3769,4 Mkr.
Det innebar att flygvapnets totala bud
getram utnyttjades till 99,6 procent vilket
får anses vara mycket nära fullträff, i syn
nerhet som direktiven till förbanden var att
styra mot ett underutnyttjande.
Att flygvapnets höll sin hårt reducerade
budget bidrog till att Försvarsmakten
kunde gå skuldfri ur år 200 l. Resultatet
för hela Försvarsmakten blev ett underut
nyttjande på cirka 60 miljoner kronor.

För innevarande år är inriktningen att
försiktigt plana ut den nedåtgående kurvan
inom förbandsverksamheten. Tydligast
kommer det att avspegla sig i ökad flyg
tid sproduktion.
Årets verksamhet kommer även att
präglas av att lägga grunden inför kom
mande ambitionsökningar i.nom förbands
verksamheten som kommer att märkas
redan 2003, men framför allt 2004. Årets
dialoger för den långsiktiga verksamhet
sinriktningen (LVI) kommer därför att ha
foku s på åren 2004 och 2005 .
Under 2003 ska den tidigare nedåtgå
ende trenden i förband sverksamheten bry
tas, en utveckling av förband sverksamhe
tens omfattning och kvalitet påbörjas.
De inriktningar och prioriteringar som
Generalinspektören för flygvapnet har
inför innevarande och kommande år fram
går i separata rutor nedan och till höger.
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ARTIKELFÖRFATTAREN ÄR ÖVERSTE OCH STABSCHEF
V ID FLYGTAKTISKA KOMMANDOT ( FTK) I UPPSALA.

Inriktningar och prioriteringar för flygvapnet
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Prioriteringar för årets förbandsverksamhet:
• Anbefalld beredSkap inklusive internationell förmåga ska
vidmakthållas (Swafrap AJS37 och Swafrap C-130).

Prioriteringar till grund för förbandsverksamheten 2003:
• Anbefalld beredskap inklusive internationell förmåga ska
innehållas (Swafrap AJS37 och C-130).

• Genomförandeplan för flygutbildning ska innehållas
• Flygtidsproduktionen optimeras mot angivna produk
tionsmåI. Därutöver ska förutsättningar för en stegvis
ökning av flygtidsproduktionen fr o m 2003 påbörjas
(17 000 flygtimmar år 2003).
• Övningsverksamheten återupptas i begränsad omfattning,
inkluderande nationell ledningsförmåga .
• Implementering av nytt värnpliktsutbildningssystem
påbörjas .
• Förmågeutveckling inför internationella insatser med
JAS 39 Gripen ska fortgå.

• Genomförandeplan för flygutbildning ska innehållas.
• Optimering av flygtidsproduktionen mot angivna produk
tionsmåi fullföljs. Förutsättningar för en stegvis ökad flyg
tidsproduktion till 21 000 flygtimmar år 2005 ska utveck
las, (19 000 flygtimmar år 2004).
• Övningsverksamhetens omfattning och kvalitet inriktas
mot PersQ 3 i bataljon och inkluderar utveckling av funk
tionen nationell ledningsförmåga.
• Förmågeutveckling inför internationella insatser med
JAS 39 Gripen slutförs.
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Prioriterade verksamheter på flygflottiljerna 2002

F 4 Frösön

F 7 Såtenäs
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Typinflygning på Viggen (TIS 37)
Grundläggande flygslagsutbildning (GFSU) på JA 37
Deltagande i Flygvapenövningen
Nordiskt flygsäkerhetssamarbete (SveNorDaFi)
Övergång till nytt värnpliktssystem fullföljs

Insatsförband Swafrap C-130
Omskolning till JAS 39 Gripen
Deltagande i Flygvapenövningen
Deltagande i Nordic Peace och Maple Flag (TP 84)
Exportstöd (JAS 39 Gripen)
Övergång till nytt värnpliktssystem fullföljs

F 10 Ängelholm

F 16 Uppsala
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Omskolning till JAS 39 Gripen
Grundläggande flygutbildning (GFU)
Flytt av Gripen-divisioner och flygunderhållskompanier till F 17
Deltagande i Flygvapenövningen
Deltagande i Baltops samt FTKÖ i Norge
Fullföljer omstrukturering inför nedläggning

F 17 Ronneby

F 21 Luleå

• Övertagande av Gripen-divisioner och flygunderhålls
kompanier från FlO.
• Påbörjar Gripen-omskolning
• Deltagande i Flygvapenövningen
• Övergång till nytt värnpliktssystem fullföljs
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Incidentberedskap
Grundläggande flygslagsutbildning (GFSU) på JA 37
Grundläggande taktisk utbildning (GTU)
Specialflygverksamhet
Deltagande i Flygvapenövningen och Nordic Peace
Förbereder omstrukturering inför nedläggning
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Insatsförband Swafrap AJS 37
Ombeväpning till JAS 39 Gripen
Deltagande i Flygvapenövningen
Deltagande i Nordic Peace
Övergång till nytt värnpliktssystem fullföljs
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