FV I STATSVERKSPROPOSITIONEN:

Dryg miljard till flygmateriel
Livslängd på flygplan undersöks
Försvarsministern konstaterar i sin allmänna översikt, att de fleråriga försvarsbeslut, som gällt sedan 1958,
har givit ökad stadga åt planeringen av verksamheten inom det militära försvaret. Med utgångspunkt från
den kostnadsram och de riktlinjer för krigsmaktens utveckling, som anges i försvarsbesluten, har en ef
fektiv långsiktsplanering kunnat upprättas. För att bibehålla åsyftad försvarseffekt vid nuvarande an
slagsutveckling behövs emellertid ett målmedvetet arbete för att sänka kostnaderna. Departementschefen
anger att ett intensivt utredningsarbete är en grundförutsättning härför. Han anger också att det är nöd
vändigt att noga pröva hur aktuella materielinvesteringar påverkar medelsbehov och organisation på längre
sikt. överbefälhavarens hemställan att utredningsarbetet borde minskas och koncentreras, har således inte
vunni t departementschefens gehör.
BUDGETARET 1965/66 är det
tredje budgetåret i den fyraårsperiod
som 1963 års försvarsbeslut omfat
tar. Försvarsutgifterna föreslås för
detta budgetår utgöra 4489,2 milj.
kronor, varav 4457,1 milj. kronor
för militära ändamål och 32,1 milj.
kronor för svensk beredskapsstyrka
för FN-tjänst, flygtekniska försöks
anstalten och försvarets fabriksverk.
Utgifterna fördelar sig med 4 152,2
milj. kronor på driftsbudgeten och
337 milj. kronor på kapitalbudgeten.
Det är ett komplicerat arbete att
räkna fram den totala kostnadsra
men för det militära försvaret. Bl a
skall teknisk utveckling samt pris
och lönehöjningar beaktas.
EXEMPEL på objekt utanför ra
men är beredskapsstyrka för FN
tjänst samt flyttningen från Järva
fältet av Il och Ing 1. Skillnader
uppstår inte sällan mellan de belopp
för totalramen som fram räknas av
överbefälhavaren och försvarsminis-

lem. Denne anger därför i årets
"tatsverksproposition för budgetåret
1966/67 följande ramar för försvars
grenarna: armen 1 417 milj. kronor,
marinen 617 milj. kronor, flygvapnet
1629 milj. kronor samt för gemen
samma ändamål ca 710 milj. kronor.
Förändringar av dessa ramar blir
dock nödvändiga till följd av de för
ändringar i fråga om krigsmaktens
regionala ledning som 1964 års höst
riksdag beslutat.
I förhållande till riksstaten för in
nevarande budgetår innebär det
framlagda förslaget för 1965/66 en
ökning med 314,8 milj. kronor el
ler 7,5 %. 98,1 milj. kronor utgör
förutsatt kompensation för teknisk
utveckling. Pris- och lönestegringar
medför en ökning med 136,9 milj.
kronor. Objekt m m utanför den för
det militära försvaret bestämda ra
men föranleder en ökning med 79,8
milj. kronor.
DET MILITÄRA försvarets andel

av bruttonationalprodukten uppskat
tas till 4,6 OJa. Detta är en lika stor
andel som under budgetåret 1958/59
men 0,1 % mer än vad som preli
minärt beräknats för 1963/64 och
1964/65.

FLYGVAPNETS driftbudget ökar
med ca 137 milj. kronor. Den ökade
andelen för gemensamma ändamål
beror huvudsakligen på överföring
från försvarsgrenarnas delramar till
staten för fastighetsfonden för att
möjliggöra en snabbare upprustning
av kaserner.

•

Driftbudgeten

Beträffande anslagen till anskaffning
av materiel erinrar försvarsministern
om att försvarseffekten hänger sam
man med omfattningen av materiel
anskaffningen. Man strävar efter att
låta denna få en hög andel av de
totala militära utgifterna. Enligt de
partementschefens förslag kommer

Belopp (mkr)
Ändamål

Anslagsmedlens fördelning på för
svarsgrenarna m fl ändamål samt
förändringar i förhållande till gäl
lande riksstat framgår av följande
tabell.
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1965/66

Armen
Marinen
Flygvapnet
Gemensamt
Prisregleringsanslag m m
Summa
l

I

I

Förändring

I

+ 89,2
+ 42,8

1.380,0
606,0
1.595,1
694,9
213,2

+ 97,2
+ 7 0,6

4.489,2

I + 314,8

Prisregleringsanslag ej inräkna t

I

1

Andel

1965/66

I

%

För
ändring
-0,2
-0,1
-0,3
-0,6

32,3
14.1
37,3
16,3

. , 15,0

I

100,0

I

-

materielanslagens andel att öka med
0,2 % till 40 Ofo under 1965/ 66.
KOSTNADSUTVECKLINGEN vi
sar också enligt departemen tschefen
att det är nödvändigt att man reser
verar medel för oväntade prisfördy

flygförvaltningens förslag. Denna
minskning bedöms av departements
chefen inte medföra någon reduce
ring av verksamheten.
Den fortlöpande stegringen av
kostnaderna för drift och underhåll

ringar, när man gör upp långsikts
planerna.

inger enligt departementschefen be
tänkligheter. De ökade kostnaderna
beror inte bara på övergång till me
ra tekniskt komplicerade flygplan
utan också på att äldre flygplan bli
vit så förslitna att kostnaderna av
detta skäl stigit snabbt. Departe
mentschefen avser låta undersöka
vilka livslängder för flygplan som
bör tillämpas med hänsyn till att det
efter viss tidpunkt blir oekonomiskt
a tt längre bibehålla flygplan i opera
tivt bruk på grund av för stora un
derhållskos tnader.
DEr ARTEMENTSCHHEN anför,

För an s kaffning av flygmateriel
upptas

-

i avvaktan på särskild

proposition -

preliminärt ca 1 043

milj. kronor, en

ökning

med

ca

97,5 milj. kronor. Bemyndigandena

föreslås prelimin ärt till 1100 milj.
kronor

jämfört

med

1 140

milj.

kronor innevarande budgetår. Be
träffande flygplansystem 37 anger
departementschefen att forskning,
fö rsök och utveckling pågår.

ANSLAG till drift och underhåll
av flygmateriel upptar 215 milj . kro
nor vilket innebär en ökning med 15
milj. kronor men en minskning med
ca 20 milj. kronor i förhållande till

beträffande personalläget i stort, att
det i takt med det alltmer begrän
sade allmänna utbudet av arbets
kraft blir av allt större betydelse iltt

personalu tvecklingen kan klarläggas
så att resurserna rätt kan avvägas
mellan skilda behov. Genomförandet
av 1963 års försvarsbeslut ställer
krav på ökade personella resurser.
Härvid erfordras dels att det totala
antalet anställda ökas, dels att anta
let anställda med kvalificerad utbild
ning ökas relativt sett.
Enligt myndigheternas av överbe
fälhavaren tillstyrkta förslag har ett
tillskott av drygt 600 tjänster be
dömts erforderligt under nästa bud
getår. Detta antal har vid departe
mentets granskning nedbringats till
ungefär en tredjedel. Antalsmässigt
mer betydande förstärkningar före
slås i fråga om civilmilitär teknisk
personal vid armen och personal i
stridslednings-, luftbevaknings-, ro
bot- och trafiklednings tjänst vid flyg
vapnet.
SKÄRPT RESTRIKTIVITET har
iakttagits med hänsyn till den utred
ning som påbörjats rörande tyg för-

Flygplansystem 37 skall ägnas forskn in g, försök och utv e ckli ng anger ch e fen fö,' försvarsdepartem e ntet.
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valtningarnas organisation. För dessa

flygvapnet gjort. Sålunda bör vid

att en beställning för överf urir in

tillkommer således endast

robotdivision finnas endast två offi
cerare, nämligen som divisionschef

rättas vid F 2 för specialk ompaniet,

en kapten och som gruppchef en

mer vid FRAS och två kontorsbiträ
destjänster vid F 2 kårstab.
ORGANISATlONEN med flygsä 

tjänster.

22

nya

Flygförvaltningen minskar

med en tjänst.
till

löjtnant. Ovriga gruppchefer och ro

fast anställd personal växer alltjämt

Kostnaderna

för

avlöningar

botledare bör vara fanjunkare. Före

relati vt snabbt. Detta sammanhänger

ståndare för robotdivisionens expe
dition bör vara underbefäl. Beställ

bl a med at t antalet vakanser tende
rar att minska sa mt att personalsta
terna success ivt byggs ut. Tillgången

ningar föreslås tillkomma för fyra
fanjunkare (en gruppchef vid robot

att en kanslibiträdestjänst tillkom

kerhetsregemen tsofficerare v id eska
derstab föreslås fullföljas genom till
komst av två beställningar för öv ers
telöj tnan t/ maj or.
Fyra arvodesbefattningar i A 24

på kvalificerad personal är emellertid
knapp. Departementsc hefen anger

division , två lärare vid skoldivision
och en robotstridsledare), för fem

föreslås tillkomma avsedda för fri

därför att det noga måste beaktas

överfurirer (två expeditionsförestån

möjligh e terna att med äldre personal

dare och tre chefer för vakt- och
transp ort troppa r), för fyra förste

viJligu tbildning.
VID DEN MILITÄRA väderleks

tillgodose önskemål om personalför

tjänsten föreslås att en beställning

stärkning. I flera fall har han också
upptagit arvodesbefattningar, där

verkmästare i Ao 17 ( tre stations

för meteorolog i Ao 2l och en tjänst

a vdelningschefer

chef för

för tekniskt biträde tillkommer av

myndigheterna

elektrotropp), för en förste mästare

sedda för strilorganisationen.
Departementschefen tillstyrker en

föreslagit

befatt

ningar för personal på aktiv stat.
A V FORESLAGNA förändringar
beträffande

Inom stridslednings- och luftbe
vakningsorganisationen föreslås nya
beställningar inrättas för en major

en

(chef robottropp) . Härvid kan 22 be
ställningar för flygtekniker indras.

fortsa tt förs tärkning a v tra fikJedar

I ENLIG HET med chefens för flyg

orga nisationen med hänsyn till kra

vapnet förslag bör den försöksverk

ven på förbätt ra d trafiksäkerhet. Be

samhet

luftvärnsrobotsystem

ställningar bör således tillkomma för

som hittills bedrivits vid F 2 över
flyttas till F 8. Departementschefen

tre stabstrafikledare (Radar Väst, F 3
och F 5), för två förste trafikledare

personalorganisationen

kan följande nämnas.

och

med

(chefrobotledare), två kaptener (che
fer för rgc in om sektor typ 2), tre

räknar dock med a tt försöksverk

(Radar Syd och Ost), för tre trafik

samheten skall få en avsevärt mind

ledare i Ao 19 (Radar Väst och Syd

förvaltare i Ao 17 (chefradarjaktle

re omfattning än den av chefen för

samt landnings rad ar)

dare), sju fanjunkare och tre ser

fl ygva pnet föreslagna. Vid F 8 bör
för denna verksamhet tillkomma en

gång (Radar Ost, F 6 sam t sju för

hänsyn till materielläget få besluta

beställning för

landningsradar).

från vilken tidpunkt de föreslagna
beställnin garna skall få utn y tt jas.

graden i Ae 23 under det att befint

EN BESTA LLNING för flygingen

liga civila tjänster indras. En beställ
ning för kapten , som utnyttjas för

jör av 1. graden i Ao 23 föresl ås

DEN CIVILMILITÄRA lednings
organisationen för driften och un

försöksverksamheten, bör överfö ras

gean te r. Kungl Maj:t föres lår att med

flygingenjör

av

l.

och

för

nio

trafikledare i reglerad befordrings

tillkomma avsedd för F 8 robot verk

derh ålle t av telematerielen inom stril

till F 8 och utnyttjas som chef för

stad.
För befa ttningar som skydd schef

fullföljS. Tre beställningar för flyg

skoldivisionen.

för

i berghangar bör beställningar in

ingenjör av l. g raden i Ao 23 före

fanjunkare utbytes mot en beställ

rättas för fem förste verk mästare i

slås sålunda

ning för förste mästare avsedd som
chef för materieltrop pe n vid skol

Ao 19.

tillkomma . I enlighet

En

beställning

med chefens för flygvapnet förslag
indras därvid sex beställningar för

divisionen. Vidare föreslås att för

DEPARTEMENTSCHEFEN anser
nu att som vaktmän vid strilanlägg

flygtekniker.

närvarande vakantsatta beställningar

ningar bör äldre underbefäl utnytt

Inom lvrobotorganisationen beräk
nar departementschefen i några fall

för två mästare och 26 flygtekniker
får utn yt tjas vid robotförbanden.

jas. Med hänsyn till vakansläget be

lägre lönest ä ilning

än

chefen

för

I
Off
Uoff
Ubef
M eniga
CivilmiJ person;}J
Civil personal
Ar vodesbef

avlöningsanslag
föreslås höjt med 19 milj. kronor till
1 83 milj. kron or. Föreslagna perso
nalförändringar jämförda med perso
nalförteckningarna för innevarande
FLYGVAPNETS

budgetår framgår av följande tabell.
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räknar denne i stället tills vidare me-

Vid utbildningsanstalterna föresl ås

1

drav

79

fänrik ar

Forts. sid. 17

Antal en! personaI
förteckning 1964/65
816 1
600
1.207
154
3.923
1.778
112

I

Förändring
+ 5
+ 15
+ 6
-

+ 7

+S
-' 4

STRAX EFTERAT -

den 28 feb

ruari 1939 - har försvarsstabsche
fens beredning av de genom rege
ringen under 1938 infordrade försla
gen från de tre försvarsgrenarna till
de mest behövliga, brådskande och
omfattande åtgärderna, för vilka
särskilda riksdagsbeslut om anslag
fordras, resulterat i ett sammanfat
tande, i huvudsak tillstyrkande för
slag till försvarsdepartementet. Riks
dagsbeslut i frågan - innefattande
bifall till en regeringsproposition i
saken av den 24 mars 1939 - följer
först flera m åna der därefter, den 9
juni 1939.
Allt medan utrikes läget under ti
den mörknar alltmer och ett krigs
utbrott i Europa med "Stortyskland"
som sannolik tillskyndare synes när
ma sig i ilfart. Genom riksdagsbe
slutet i juni ställs i allt ett andra
extra anslag av omkring 70 miljoner
kronor - det "and ra 70-miljoners
anslaget" - till för fogande för främst
"'extra materielanskaffning vid för
svarsväsendet" och till en del för
stärkningar av den personella bered
skapen m m vid hela försvarsväsen
det.
FÖR FLYGV APNET kan nu no
teras:
• att vår försvarsgren får nära hälf
ten - ca 30 miljoner - av de be
viljade 70;
• att föreslagna ökningar av flottil
jernas ökningar av flottiljernas
flygplanantal blir godtagna;
• a tt nära 9 miljoner anslås till an
skaffning av reservflygplan, något
över 3 miljoner till reservnotorer
och 11 miljoner till förberedande
av krigsindustri för flygv ap nets
behov;
• att ca 5 miljoner anvisas till an
ordnande aven första omgång 
20 - krigsflygfält, samt
• att det 1936 planerade anslaget till
personalavlöningar ökas med 1-2
miljoner.
TILLDELADE 30 miljoner kan sy
nas vara en bra slant. De är dock
blott en bråkdel av det behövliga,
om man betänker att enbart botan

det av de materiella bristerna kort
förut beräknats kräva över 220 mil
joner. Statsfinansiella m fl skäl åbe
ropas emellertid som skäl för njugg
heten. Därtill kommer det då rådan
de utgångsläget på personal- och
flygindustrisidorna samt tidsfaktorn
- ett högeffek tivt, slagkraftigt och
försvarsdug ligt flygvapen stampas
inte fram ur marken på dagar eller
veckor.
OM EN A V DE viktigaste frå
gorna - den om en svensk flyg
industris uppbyggande - skall här
nämnas:
• a tt regeringen den 30 juni 1939
via försvarsdepartementet delger
flygledningen direktiv om fort
satta förberedelser för ökning av
den flygindustriella kapaciteten vid
Saab (Svenska Aeroplan AB) med
femtio procent;
• att Saab den 2 augusti 1939 fram
lägger en plan för a tt på vissa vill
kor - om prioritet vid beställ

119391
ningar och garanti för statsleve
ranser under en tioårsperiod
bygga ut sina fabriker m m;
• att flygförvaltningen den 19 sep
tember 1939, d v s medan krigs
operationerna i Polen pågår och
efter då slutförda förhandlingar och
förberedelser, till Konungen kan
inge sitt förslag till tioårigt indu
striavtal med Saab, medförande en
första kostnad för utbyggnaden
av firmans leveranskapacitet av Il
miljoner, ur det ovan nämnda 70
miljonersanslaget, samt
• att avtalet mellan industrin (Saab)
och
staten
(flygförvaltningen)
fastställes kort efter den akuta
septemberkrisens slut, den 6 okto
ber 1939.
I DEN VIKTIGA frågan om flyg
vapnets materiella beredskap, opera
tiv förmåga och uthållighet, ingår
också den om flygdrivmedel (bräns
len, smöroljor m m) av lämplig art

och i tillräckliga män gder sa mt dem
om säkra förvaringsutrymmen för
drivmedlen.
DEN 31 juli 1939 sluter flygför
valtningen ett betydelsefullt avtal i
frågan, tillkommet på dess initiativ,
med firma A Johnson & Co i Stock
holm. Firman åtager sig att därefter
vid sina anläggningar i Nynäshamn
tillverka högvärdig flygbenSin ur im
porterad råolja och att i bergcister
ner lagra 20000 kbm (20 miljoner
liter) flygbensin, motsvarande fyra
månaders beräknad krigsförbrukning
vid det då tida flygvapnet. Tidigare
bestämd kvantitet har varit blott
5000 kbm (5 miljoner liter), mot
sva rande en (1) krigsmånads behov.

F o r t s. föLjer i nästa nr av FLYC
VAPEN-NYTT.

FLYGVAPNET I
STATSVERKSPROPPEN ...
del för anställning av 28 civila vakt
män. Kassaavdelningarna vid vissa
förband föreslås förstärkas. Ekono
mipersonal tillkommer vid vissa stril
anläggning ar.
Sex beställningar för rustmästare
föreslås tillkomma i utbyte mot sam
ma antal överfurirsbeställningar, 110
beställningar för förste flygtekniker
i utbyte mot samma antal flygtek
nikerbeställningar och 16 beställ
ningar för flottiljpolis i Ao 13 mot
samma antal flottiljpolisbeställningar
i Ao 11.
LEDIGA LÖRDAGAR tillämpas i
mycket stor omfattning även under
vinterhalvåret inom den privata sek
torn av arbetsmarknaden, främst
inom
stockholmsområdet.
Stock
holms stad har övergått till femda
garsvecka l / l 1965. Civilministern
finner det påkallat att ompröva reg
lerna om arbetstidens förläggning för
personal som följer allmänna verks
stadgan eller motsvarande av Kungl
Maj:t utfärdade arbetstidsbestäm
mejser. Det är härvid fråga om ar
betstidens förläggning, inte om en
arbetstidsför kortn ing.
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