ering
med 1 miljard

på ett år!

Enligt försvarsbeslutet 1987 (FB 87) skulle flygvap
net (FV) budgetåret 91/92 erhålla en kraftig ök
ning av den ekonomiska ramen jämfört med bud
getåret 90/91. Men som det i skrivande stund ser
ut kommer en avsevärd omavvägning att ske, d v s
en reducering av FV:s medel med cirka en miljard
kronor ... på ett år! Detta sensationella budskap
låter chefen för flygstabens planeringssektion,
överstelöjtnant Bo Reinholdsson presentera då
FlygvapenNytt ber om en "dagslägesrapport" inför
nästa försvarsbeslut (FB 92 ... eller 93 /).
Rege ri ngens proposttion 1990/91: 102
om verksamhet och anslag inom to
ta lfö rsvaret under budgetåret 199 1/92
bereds fö r närvara nde i bl a iörsvars
utskottet infö r vårens riksdagsbehand
Iing. Propositionen Iigger som grund
till riksdagens regleringsbrev för bud
getåret 1991/92.
Av propositionen framgår att förut
sättningarna för att fatta ett nytt för
svarsbeslut våren 1991 förändrades
under hösten 1990. Den säkerhetspo
litiska utvecklingen anges ha varit allt
för turbulent och svårfångad för att ett
långsiktigt beslut skulle kunna fattas.
En mera bidragande orsak torde ha
varit EKONOMIN - om vilken man
inte kunde enas. Oppositionens leda
möter lämnade därför 1988 års för
svarskommitte, som därvid haverera
de - trots att ett säkerhetspol itiskt be
tänkande fanns klart.
Regeringen beslutade därefter, i de
cember 1990, att försvarskommitten
skulle upphöra - försvarsbeslutet skju
tas upp till 1992 - och arbetet övertas
aven beredning under ledning av
statssekreterare Jan Nygren (försvars
departementet). Bered n i ngens uppgift
är att som samrådsorgan medverka till
i n ri ktn i ngen av nästa försvarsbesl ut.
Försvarsbesluten är därmed f n tillba
ka i ordinarie 5-årscykel (FB 77 - FB
82 - FB 87 - FB 92??).
• • Försvarets ekonomiska kris - an
ledningen till det av ÖB önskade tidi
garelagda beslutet 1991 - har på intet
sätt underlättats av nu gällande läge.
Budgetåret 1991/92 kallas nu "mel
lanår" , men är i real iteten sista året i
gällande FB 87. Enligt FB 87 innebar
detta år, 1991/92, att FV fick en (på
pappret) kraftig ökning av den ekono

mi ska ramen Jämfört med J 990/9 1.
Oakta t detta har en AVSEVÄ RD
O MAVVÄG NIN G avseende ekono
min gjorts, varv id en reducering på
ca en miljard kronor under En (1)
budgetår drabbat FY. Detta trots att
det nyss avslutade GULF-kriget snara
re påvisat behov om motsatsen. En
sådan omavvägning innebär, att "av_
stampet" sänkts flera trappsteg för FV
förbandens möjligheter att gå in i ett
nytt försvarsbeslut med förutsättningar
att kunna leva upp till verbalt ställda
krav i såväl proposition, anvisningar
som direktiv inför FB 92. Förhopp
ningsvis kommer vårens förväntade
debatter och försvarsutskottets bered
ning att ändra på den i propositionen
föreslagna ekonomiska fördel ningen
inför ri ksdagsbehand I ingen.
• • För flygstridskrafterna ger en
ekonomisk nivå lägst enligt budget
året 1990/91 möjligheter till vidmakt
hållande och utveckl i ng av ett befi nt
ligt och effektivt arv. Detta skall ses i
förhållande till att omavvägda pengar,
som ger avsevärda effektförluster hos
flygvapenförbanden, troligen inte ger
effekt i samma eller ökad omfattning
hos inte fungerande enheter, som krä
ver uppbyggnad, inom andra områ
den.
Effektminskningen för försvaret to
talt på sikt med en sådan policy torde
inte vara tillräckligt övervägd .
Regeringens anvisningar för plane
ringen 1992-97 - underlag för FB 92 
erhölls i början av mars. ÖB:s svar 
till vilket CFV lämnade underlag den
25 april - skall vara överlämnat till re
geringen den 14 juni.
Med hänsyn till riksdagsvalet i sep
tember och krav på ett färdigbehand

AV80a .

"elRholdSSOR

lat underlag till ett försvJr beslut som
maren 1992. torde de po l itiskil förut
sättningarn a för vtterligarc ett mellan
år - 1992/93 - bl i allt starkare.
Oavsett val utgången syns tiden något
knapp för att ett långsiktigt beslut skall
hinna förberedas före december 1991
och behandlas i utskott, riksdag m m
under våren 1992.
• • "FV i ÖB 91" (enligt redovisning
i FV-Nytt 3/90) är inte längre aktuell
mot bakgrund av redovisat länge.
Ekonomiskt finns dock i stort nivåerna
" 5 och 8 kvar. Under hösten 1991
återkommer vi till planeringen inför
FB 92 enligt nya givna anvisningar.
Såväl propositionen för 91/92 som
planeringsanvisningarna för 92-97
prioriterar flygstridskrafterna och
vikten av dessa. Inom flygstridskrafter
nas ram prioriteras luftförsvarsuppgif
ten.
Flygstridskrafterna skall även fram
deles ha hög beredskap, hög initialef
fekt och förmåga till kraftsamling i
olika riktningar. Därtill skall flygför
band snabbt kunna sättas in i olika si
tuationer och beredskapsnivåer från
fred ti II krig över hela landets yta,
omgivande hav och luftområden.
Kraven på flygstridskrafter har snarare
ökat än minskat i förhållande till FB
87 och den där fastställda målsätt
ningen.
Tyvärr visar inte avdelad ekonomi
på denna situation utan i stället för
"göder" snarare "förblöder" man FY.
Detta får ansenliga återverkningar på
Sveriges totala försvarseffekt. Resulta
tet blir fel signal till omvärlden. Vårt
risktagande
försvarspol itiskt
ökar.

•
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