
Snabb process för att klara extrema besparingskrav 

Försvarsminister Björn von Sydow (S). 

3 maj 

Försvarsmakten skall 

lämna in underlag som dels 

innefattar en beskrivning av 


nuvarande grundorganisation 

och dels en ekonomisk 

kalkyl som förutsätter 


en oförändrad verksamhet. 


Direktiv för det fortsatta 

arbetet med grundorganisa


tionsfrågan lämnas av 

regeringen under maj. 


19 maj 

Försvarsmakten skall 

redovisa en fördjupad 


beskrivning aven eller flera 

målbilder för det 


framtida försvaret. 

Arbetet skall bedrivas i nära 

samarbete Regeringskansliet. 

Beskrivningen skall grundas 


på anvisningarna som 

regeringen lämnade till 


Försvarsmakten efter det att 

försvarsberedningen 


presenterade sin rapport. 


Försvarsmakten skall 

redovisa en fördjupad 


beskrivning av ett framtida 

personalförsörjningssystem. 


Hårda ekonomiska bespar
ingskrav och en ny inriktning 
av Försvarsmakten kräver 
stora och svåra beslut redan 
under 1999. 

Den 19 maj ska Försvars
makten lämna underlag med 
strukturer och en eller flera 
målbilder till regeringen. 

Text: PETER LIANDER 

15 juni 

Försvarsmakten skall 
redovisa sin materielplan 
som skall utgå från den 
framtida inriktningen av 

det militära försvaret och 
de ekonomiska ramar som 
har beslutats av riksdagen 

vid behandlingen av 
propositionen inför 

kontrollstationen 1999. 

Försvarsmakten står nu inför den 
största förändringen i modern tid . 
Till grund för ominriktningsar

betet ligger flera olika faktorer. Det 
säkerhetspolitiska området har präglats 
av stora och snabba förändringar. Ett 
förhållande som dessutom ständigt är 
aktuellt. Sveriges säkerhetspolitiska 
vilja och ambition spelar in, liksom tek
nikutvecklingen och inte minst För
svarsmaktens ekonomi. 

Den 12 oktober 1998 presenterade 
Försvarsmakten ett underlag inför den 
säkerhetspol i tiska kontrollstationen 
1999. Underlaget byggde på de ekono
miska ramar och planeringsförutsätt
ningar som riksdag och regering tidigare 
beslutat om. Dagen efter kom rege-
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26 maj 

Riksdagen 'fattar beslut om 
regeringens proposition. 

. / 2000 ' / 

November 

Regeringen lägger fram sin 
proposition för totalförsvaret. 

Febr/mars 

Riksdagen fattar beslut om 
regeringens proposition. 



ringens budgetproposition, vilken som 
bekant innebar nya och ändrade planer
ingsförutsättningar för Försvarsmakten. 

Detta gjorde att förslaget om För
svarsmaktens struktur med sikte på 
"målbild 2010" omintetgjordes. Dess
utom krävdes det ytterligare bespar
ingar under åren 1999, 2000 och 2001 
på totalt cirka 9,3 miljarder kronor. 

Behovet aven ny inriktning av För
svarsmakten kvarstår dock , liksom 
målbilden 2010. 

Eftersom besparingskraven är ex
tremt tuffa krävs det att Försvars
makten snabbt vidtar åtgärder för att 
kunna klara de ekonomiska kraven. 
Arbetet med att ta fram de omfattan
de beslutsunderlag som ska ligga till 
grund för ett kommande riksdagsbe
slut präglas av ett högt tempo. När de 
olika skedena i planeringsarbetet ska 
vara klara framgår i detalj av tids lin
jalen härintill. 

Försvarsberedningens betänkande 
som blev klart i februari ligger till grund 
för den proposition som regeringen 
lämnade den 8 mars. Den propositionen 
kommer riksdagen att fatta beslut om i 
maj. Det är det första tillfället då riks
dagen kan besluta om en ändrad in
riktning av försvaret. 

Med riksdagsbeslutet som grund 
ska sedan Försvarsmakten, den 15 juni, 
redovisa en reviderad materielplan. 

Men dessförinnan finns andra vikti
ga brytdatum där Försvarsmakten 
måste agera. Den 3 maj ska Försvars
makten till regeringen överlämna ett 
underlag som beskriver den nuvaran
de grundorganisationen. Med detta som 
grund kommer regeringen senare att 
lämna direktiv för det fortsatta arbetet 
om den framtida grundorganisationen. 

Den 19 maj ska Försvarsmakten till 
regeringen redovisa en eller flera mål
bilder för det framtida försvarets ut
formning. 

Samma dag kommer Försvars
maktens personal att få ta del av 
förslagen genom en specialproduce
rad, intern , TV-sändning. Överbefäl
havaren Owe Wiktorin kommer då 
personligen att presentera För
svarsmaktens underlag. 

Riksdagsbeslut 

Riksdagsbeslut om inriktningen av 
försvaret för åren 1999-2001 tas den 
26 maj. 

Därefter startar det omfattande 
arbetet med att avgöra vilka faktiska 
konsekvenser beslutet får för Försvars

Överbe(i:ilhavare Owe Wiktorin leder arbetet med 
ominriktningen av Försvarsmakten. 

Foto: Christer Jansson. 

maktens framtida organisation. I den
na process föreslås bland annat vilka 
förband etc som kommer att tvingas 
läggas ner. 

Detta underlag ligger sedan tiIl grund 
för en proposition som regeringen skall 
presentera den 15 november. Riksdags
beslut i ärendet kommer att tas någon 
gång under början av år 2000. • 

I Högkvarteret arbetar lin projektgruppermed att ta fram un Arbetet iiuiktas aven styrgrUpp om leds av överbefälha
derlag infår den 3 maj, 19 maj och 15 juni (se tidslinjalen). varen Owe Wiktorin. I styrgruppen ingår även stä.llrnreträ
De olika grupperna svarar för olika områden enligt följande dande ÖB Frank Rosenius och ledningscheferna. Arbetet 
indelning: med att ta fram underlagen leds av chefen för planer

• Perspektivplan ingsstaben med stöd aven koordineringsgrupp bestående av 
• Målbilder och strukturer för Försvarsmaktens utveckling projektledare från de sju projektgrupperna. 
• Ledningsöversyn I alla arbetsgrupper finns personal från flygvapnets för
• Försvarsmaktens materielplan band. Dessa personer företräder inte sin egen organisation 
• Personalförsörjningssystem för yrkesofficerare och civila utan företräder en specifik kompetens som erfordras i 
• Personalförsör:inings- och utbildningssystem för värnpliktiga utredningsarbetet. 
• Grundorganisationsutveckling • 


