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Här avgörs vid de fort

salla diskussionerna 
det definitiva utseendet 
av försvare!s kostnads· 
ram. 

Departements
chefen föreslår 
för nästa bud
getår en utgifts
ram för det 
militära försva
ret som i fasta 
priser i stortsett 
blir densamma 
som inneva
rande års ut
giftsnivå. 
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Arets budget 

medför radikal 

omplanering 

F örsl-a rsmin isrern angav i 1966 ~ rs 

stats" e rk , proposit ion att de fleLiri 

gJ fÖrsv.1rsbeslm som gällt seda n 1958 
had e givit öka d stadga 3r planeringen ;tV 

I'erksamheten inom det militära försva

rer. Bud getförslaget fö r 1966/67, som är 

det fjirJe oc h siSt:1. budgcd.ret i den 

fyra.Jr speri od som omfa ttas dV 1963 
års försDrsh Il ut, hade utarbetats enligt 

ri ktl ln jcnu i detta beslut och sva rar mot 

den av 1964 å rs riksd ag fastStälld a må l

s,i min ?:cn fö r k r igsmak te n. Inne v;t ra nde 

;l rs lIl gi fr,,-am minskades doc k - med 

hänsyn t ill det a nsträn gda samh ä llseko

nom i.' k.1 Libet - med 350 milj kr. Den 

fortsatt ~ p la neri ngen borde enligt depu

tem en ts.:hcfen ske enlig t de pri nciper 

som beslö ts a I 1963 å rs riksd ag. 

För 1967/ 68 an gav departementschefen 

en ram fö r flyg vapne t p?t 1.726 milj kr, 

v ilket innebar en upp rik ning för tek nisk 

utveck lin g med ca 2,2 proc. För följande 

budgeth ang;tvs att en årlig ökning skul

le göras, som i stort se tt motsva r;tr den 

ut vec kling sprocent som f n tillämpats. 

ÖB:s YTTRANDE 
O,;erbefälhavaren anger , i sitt yttrande 

över m yndighete rnas a nslagsframs täll 

n inga r för 1967/68 , flygvapnets ram för 

d n:t bud ge tår till 1.914,3 milj kr. Här

li ll kommer 14,6 milj kr i tillfälliga 

ö"erföringar och 21 milj kr för uppräk

n ing till löneläget a ndra Jd d rct 1966, 
varför totalt avsags 1.9 49,9 m ilj k r för 

J967/68. Rörande utveck li ngen i stort 

anförd e OB bl a att försvarscfiek ten ur 

hol kades jamfört med 1963 hs försvar s

be lur genom a n det buade pr incipbe

s lut~r im fu ll fö ljdes. Mö jligheterna att 

för jramriden lösa Je uppgifter som 1964 
års malsä ttning an gav skuil !! :J.llvarligt 

begräns~s. OB: s förslag fö r J96 7/68 inne

bär att 1.0JO milj kr mer sku l le få för

bru kas detta budgetår an vad som får 

förbrukas innevarande bud ge th. Ok


ninge n skulle innebära: 


l) en 3.ter g~ ng till 1966/67 å rs anslags


nivå med 350 milj kr, 

2) komp ensation för pri s- och lönes teg

r inga r med 430 milj kr, 

3) ökning med hänsyn till teknisk ut

veck ling med 130 milj kr, 

4) återupptagande av uppskjurna mate

rielanskaffningar med 100 milj kr för 

att nå upp till n ivån "3600" enlig t det 

princ ipbeslut som fattades av 1963 års 

rik sdag . 

=:! Ordförand en i 1965 års försvarsutred

nin g har i skrivelse den 15 december 1966 
anmält att utredningen inte kan lämna 

något förslag i sådan tid a tt det ka n 

ligga till grund för beslut vid 1967 års 

riksdag angåe nde försvarskostnaderna för 

budgetgl ret 1967/ 68_ Fö rsvarsutredning

ens o rdförande ha r komm it t·i l! den slut

satsen att det bör uppdragas å t OB att 

utföra yterligare utredning efter nya di

rekt il' beträffande s~väl kostn adsramen 

för det militära fö rsvaret som den all 

minna inriktningen och samm ansä tt 

nIngen av krigsmakten. 

INTRÄDDA FÖRÄNDRINGAR 
An led ningen härtill anges vara att såda

n'a förändringar i de a llmän na föru tsatt 

ningarna - såväl beträffan de den inter

nationel la situationen som i våra egna 

ekonomiska möjligheter - numera in

trätt, att den a v OB utförda utredningen 

"OB 65" nu inte anses ge erforderligt 

underlag för et t Llngs iktigt bes lut. 

För budgelå ret 1967/68 föreslås där

för, med utgångspunkt från att förs va rs

kos tna derna i fasta priser räknat skall i 
Stort vara de samma som under inne

varande budgetår, en utgiftsram för det 

militiira försvaret som i pri s- och löne 

läge maj 1966 anges till 4.600 milj kr. Be

ta lningsutfa llet inom utg ift sramen inklu



sive pris- och lönestcgrin gar beräknas till 

4.959 milj kr. Härutöver tillkommer 36,5 
milj kr för beredskapsstvrka för FN

tjänst, flynnin g av Il och Ingl m m. Ut

över den angiv na summan för militära 

ändam~l kommer a nslag till flygt ekni ska 

försöksansta l ten och försvarets f a bri ks

fond med 43,2 milj kr. Försvarsutgifter 

na uppgår s~ l edes till rotalt 5.038,7 m ilj 

kr. Föreslagna utg ifter fö rd elas mcd 

4.912,1 milj kr, p~ drift sbud geten och 

126,6 milj kr på kapitalbudgeten. 

EJ FULL KOMPENSATION 
Vid beräkning av kostnadsramen för 

1967/ 68 har departementschefen Inre 

räknat upp beloppet med hänsyn ti II 
tek nisk ut vec klin g, för "'il ket ändamå l 

OB beräkna t en ökning med 130 milj kr. 

D å departcmentschefen an ge r att den 

fortsana planeringen för det mi.l.itiira 

försvaret bör ske med utgångspunkt från 

de utgiftsrama r som han angen för nästa 

bud getår uppräknade till kostnadsläget 

m aj 1967, avses ej heller i forrsä nnin gen 

särskild uppräkning för teknisk utveck

ling. Ej heller skall enligt departements

chefens fö rs lag full kompensation erhål

las för inträffade lönestegr in gar, då des

sa skall reduceras med 2,5 proc inna n dc 

uttrycks iförsvarsindex. 

Departementschefen anger för budget

å ret 1967/68 följande utgi f tsramar för 

försvarsgrenarna (avrundad e belopp 

milj/kr): 

1.485 
mannen 674 
flygvanet 1.673 

geme n~a mma ä nd amål 787 
D Härti l l kommer kompen satio n för be

räknade pris - och lönestegringa r under 

driftsbudgeten med 340 milj kr . 

Anslagsmedlens fördelning på försvars

grenarna m fl ändam å l samt förändringar 

förhållande till inn evarande års riks

stat framgår av tabell en. 
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Stri Isystemets utbygg
nad till Stril 60-slan
dard tvingas avbrytas 
och redan inköpt ut

rustning kommer ej 
att kunna utnyttlas. 
Den kraftigt reducerade 
anslagsramen kommer 
att för flygvapnets del 
omöjliggöra en direkt 
fortsättning på nuva
rande planering . 

') And el procBelopp (mkr)
Andamål 

Fö rändr Förä nde1967/ 68 1967 / 68I I I I 
Armen 1.4 85,0 

Marinen "J 647,0 

Flygvapnet 1.672,7 

Gemensamt 787,3 

Pris regle ri ngsa nsl ag m m 419,7 

+ 11,5 32,1 + 0,4 

+ 20,5 14,6 + 0,5 

- 17,3 36,2 - 0,2 

- 36,7 17, l - 0,7 

+ 245,8 

Summa I 5.038,7 + 223,8 100
I I I 



1) Prisreglerin gsanslag mm ej inräkn ar. Z) 

NYTT ANSLAG 
Medel fö r pris regleringsan sL1g 3nccnde 

driftbud geten har tid igare i statsverks

propositi onen endast beräknats för kost

nadsöknin gar under reservationsans lag. 

Det är en li gt departementschefens me

ning önskvärt att den faktiska mede ls 

förbrukningen stä mmer överens med 

den utgiftsram som tas upp i riksstaten. 

Det före slås därför a tt ett ny tt anslag 

a vsen at t t:icka (!c-n berä kn ade mede l

belastningen p3 fö rslagsanslag förs upp 

p~ rikssraten sam t att uena nya ans lag 

och det nuvarande prisregl eringsanslage t 

beräkn as med hänsyn till kostnadsut 

vecklin gen under de senaste åren. 

Investerine;s anslagen avses däremot a llt 

jämt kompenseras i efterhand för pris 

stegringar. Detta innebä r att sådana pris 

steg r ingar för nästa bud ge tår kompen s,;

ras med invester in gsa nslage n un der bud 

getåret 1969 / 70. 

Följande tabell anger det militära fö r

svarets ande l i procent av bruttonational

produkten respektive budgetår. 

Kostnaderna för Muskö va rvet inräknade. 

58 /59 60/61 62/63 64/65 66/67 67/68 

4,5 4,3 4,1 4,1 ') 3,8 3,7 

l) H ä nsy n tagen till begränsningen av 


medelsförbrukningen med 350 milj kr. 


OMPLANERING 
Departementschefen anger att det står 

klart, att förs varskos tnaderna inte kan 

till ä tas stiga i samma takt som hittills. 

Men hänsyn ti ll den ogynnsamma kost

nads ut \'ecklingen för kvalificerade va

pensystem torde det b li nöd vändigt med 

beg r;in sningar i den nu va rande orga n i

sanionen, framför aUt där så d a na sys
tem är helt avgörande för denna s stor 

lek. Som följd a v den reducerade utgifts 

ramen för 1967/68 anges en viss ompla 

nering bli nöd vä ndi g. 

Konsekvenserna för flygvapnets del 

- om den av departe mentschefen i pro

positionen angivna ramen bibehålls 

v isa r a n ett totalompfanering blir nöd

vä ndi g. Genom lå ngs iktsplan er in g och 

sträng ramhush311ning har fl ygvapnets 

kvantitet och kva litet hittills utv eckla ts ~ 
i 
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)nom sinsemell an ba lanserade system p[ 
s~väl f1y g-, bas - som strilsidan. De n 

kraftigt reducerade ramen, som för kom
ma nde sjuårsperiod innebär en minsk
ning av medelstilld elni ngen till flygvap

net med ca 20 proc eller ca 2.900 milj 

kr, omöjliggör en direkt fort sä ttn'ing på 
nuvarande p lanering . 
• Departementschefen anser att det torde 
vara ofr~nkomligt att för flygvapnets del 
minst två fJotti lje r läggs ned . 

8 DIVISIONER BORT I AR 
Viggen i attack versio n beräk nas börja le
vereras 1971. Hittillsvarande planering 
har a vsett en anskaffning av sammanbgt 

ca 700 flygplan Viggen i at t ack-, jakt
och span-ingsversion fram t ill 1980-talets 
mitt. En minskning t ill ca 400 flygpla n 
skulle bli nödvändig i den nu föres lag

na ramen. Antalet divisione r med krigs 
flygp la n skulle enligt tidiga re planer 
minskat med 16 proc. Den nya lägre ra 

men kräver en minskning med ca 50 proc. 
För att medel i så stor uts t räcknin g som 
möjligt skall kunna avses för vapensys

temen, krävs en snabb h crbå ng ti ll den 
slutliga fred sor gan isationen som blir 
möjlig med flygp lan Viggen. Verksamhe
ten beräknas så ledes nedlä ggas vid åtta 
divisioner med tillhörande basko mpani

er redan under 1967 och slutorganisatio 
nen nås 1969. Fyra flottiljer - jämfört 
med i propositionen angivna "minst två 

flottiljer" - bör då vara nedlagda 1970. 
Krigsorganisationen påverkas automa 

tiskt i samma omfattni ng som fredsorga
nisa tionen. 

• Fö r att hHla nere underhåll~kostnader
na beräknas äld re flygp lan utny ttjas, 
varvid över 80 flygplan Draken kommer 
att få ställas " i malpåse", då d e inte kan 
inrymmas i organisationen. 

• Strilsystemets utby ggnad till Stril 60
standard avbryts, varvid redan inköpt 
utrustning del vis inte kan utnyttjas. 

• F lygbasutbyggnaden avbryts. Mer än 
en tredjedel av baserna kommer inte att 
k unna bemann as. 

FörBta 37:an är Ilullen. Premlllrflyg
nlngen ägde rum den 8 februarI. 
Viggen var ursprungligen beställd I 
70G-800 ej(. Den nu föreslagna an
slagsramen medför dock en halvering 
av beställn ingen . Andra orsaker gör 
all lämpligheten av ell fullföllande av 
system Viggen anses av flygvapen
ch efen ej läng re k lar. 

VAPENBRISTER 
Chefen för fl ygvapnet har t,ill överbefäl

havaren anmält att resu ltatet på sikt blir 
en organisation med rel a tivt kvalificera
de vapenbärare men med otillräckliga 
lednin gsres urser och allvarliga brister vad 
gä ller vapen . En ba lanserad systemav

vägning kan så led es in te län gre åstad
komma s i denna låga kost nadsram med 

Viggen ingående i organisationen. 
• Chefen för flygvapnet ha r anmä lt till 
aB att med den enlig.t p ropositionen 
krympta kostnadsram en för flygvapnet 
är lämpligheten av ett fullföljande av 

sys tem Vi ggen ej lä ngre k lar. 
En redovisn,ng av personalläget v isar 

att en inte obetyd lig vakansfyJlnad skett. 
Således har anta let anställda vid flyg
vapnet öka t med ca 300 tj äns temän un
der tiden 1/ 10 1965-1 / 10 1966. Härige
nom ökar också kostnadern a under a v
lönin gsa nslagen . Nya personalbehov mås
te i första hand tillgodoses genom om
disposition av befintlig a t jänster i sam
band med ra tiona lise r,ing av verksamhe
ten. 

Totalt har för hela försvaret anmälts 
behov av grundutbildning av 50.745 
värnpliktiga. Depa rtementschefen be

gränsar de tta anral till högst 50.000 värn

plikti ga. Overvägande n pågår om att 
nä sta budgetår minska anta let värnplik

ti ga som genomgår repetitionsutbild ning. 
Under flygvap nets anslag synes medel 

för föreslagen repet itionsutbild n ing icke 
ha beräknats i upptag na belopp. 

BÄTTRE FÖRMANER 
Oversyn pagar av värnpliktsförmånerna. 
Departemen tschefen ha r redan rä kn at in 

medel i ramarna för att förbättra för

månerna i form av höjda pennin'gbidrag, 
premier, utryckn ingsbidrag och familje
bidra g. 

I avvaktan p~ särskild proposition i 
ma rs har bl a ansl,agen till anskaffning 
av flygmate r ie l och drift och underhåll 
av flygmater iel sa mt avlöningar t ill värn

pliktiga, mathål lning, beklädnad och öv
ningar upptagits med he räknade belopp. 
De senare anslagen kommer att anpassas 

till beräknat an tal tjänstgöringsdagar för 
värnpliktiga varvid möjliga besparingar 
kommer materielan slagen till godo. 

• Också invester ingsanslagen ha r tagits 
upp med beräknade belopp. För flygvap
net har beräknats endast drygt 4 milj 

kr, vilket sammanhänger med au hiuiIIs 
outnyttjade reservarioner under kapital

budgeten kommer att tas i a nspråk. Då 
statsma kterna avser fastställa en utgi fts 

ram fö r försva ret innebär det'ta att un
der driftbudgeten måste göras en reser
vationsmedelsökni ng med ett lika stOrt 

belopp som minskni ngen av reservations
medel under kap italbudgeten . Härav föl

jer att en mots va rande begränsni ng sker 
av det dispon ibla beloppet fö r anskaff
ning av materiel. 

BYGGEN AVBRYTS 
Depantementschefen a nger att då utgifts 
nivån för nästa bud getå r blir lägre än 

den nivå efter vilken man har pla nerat, 

kan detta bl a medföra att byggnadspro
jekt kan kom ma att avbry tas, v·arvid 
kostnaderna fr O m nästa budgetår bör 
belasta försvarets kostnadsram. • 
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Utbyggnaden av våra .. 
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flygbaser tvingas l det .~ .,.. ~ 
Cla läge att avbrytas. ~~k. iX g

Drygt en tred/edel av 
baserna bedöm. i > 
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bemannas. Sårbarheten 
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av verksamheten vid C 
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