ÖB iförsvarsfrågan

~ ~ Den analys som ÖB gjort av planeringsförutsätt

ningarna visar, att avsevärda resurser har måst överföras
från materielanskaffning samt från forskning och utveck
ling till fredsdriften. ~ Till en del beror detta på för låg
budgetering tidigare. Kostnaderna för underhåll och hyror
har ökat kraftigt. Priser och löner ökar mer än den kom
pensation som nettoprisindex ger. ~ Det har inte varit
möjligt att i årets programplan till alla delar fullfölja inten
tionerna i "ÖB 77-82", nivå B. Betydande senareläggning
ar av måluppfyllelsen har gjorts inom alla försvarsgrenar.
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Ekonomiska klimatet drabbar försvaret hårt
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örändringar i planeringen. 
Riksdagen fattade i maj 1977
beslut om långsiktig inrikt
ning av försvarets utveckling och om
ekonomisk ram . Arets programplan,
" ÖB 78-83", är den första som grun
dar sig på detta nya försvars beslut. 
I " ÖB 77-82" redovisade ÖB den in
riktning av försvarsmaktens utveck
ling, som då bedömdes kunna erhål
las med den nu tilldelade ekonomis
ka ramen.
Under arbetet med de nu presen
terade programplanerna har förhål
landen framkommit som inom vissa
områden framtvingar avvikelser från
tidigare planering . Inom samtliga för
svarsgrenar har betydande resurser
överförts från främst materielanskaff
ningen för att klara verksamheten i
fred .
Denna överföring av resurser har
varit nödvändig trots den pågående
kraftiga reduceringen av fredsorgani
sationen och trots omfattande be
gränsningar inom fredsdriften i öv
rigt. Orsakerna är dels att fredsverk
samheten tidigare budgeterats för
lågt, dels att priser, hyror och under
hållskostnader ökar mer än den
priskompensation som försvarsmak
ten erhåller enl nettoprisindex (NPI).
Angivna förändringar resulterar I
minskat utrymme för utveckling och
anskaffning av materiel. ÖB konsta
terar därför, att överföring av medel
till fredsdriften inte kan få fortsätta i
den takt som nu förekommer. För att
motverka ökningen av kostnaderna
för fredsdriften är det bl a nödvän
digt, att under perioden 78-83 och
därefter reducera fredsorganisatio
nen så som anges i regeringens total
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För fredsorganisatoriska föränd
ringar inom armen har FFU :s förslag
legat till grund för planeringen. Ut
över tidigare beslutande åtgärder har
inplanerats bl a ändringar av utbild
ningsorganisationen för pansarför
band i Skåne och reduceringar av
luftvärnets fredsorganisation.
Inom marinen förutsätts kostnads
reducerande
organisationsföränd
ringar komma att beröra främst led
nings- och förvaltningsorganisatio
nen samt kustartilleriets utbildnings
organisation .

I•

försvarsproposition 1977. I nu fram
lagda planer har inte de förväntade
minskningarna kunnat preciseras till
räckligt.

• • Personalminskningarna är om
fattande och besvärande och måste
på sikt begränsas . Med nu gällande
ekonomisk inriktning kan minskning
en vid mitten av 1980-talet dock kom
ma att behöva uppgå till 200-250 an
ställda per år.
••
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• Inom flygvapnet inplaneras av
veckling av ytterligare en flottiljadmi
nistration . Statsmakternas beslut om
den framtida flygplananskaffningen
kan dessutom komma att påverka
FV:s fredsorganisationsutformning .
För att erhålla en rimlig balans
mellan fredsorganisationens kostna
der och krigsorganisationens styrka ,
blir det nödvändigt att reducera kost
naderna för central administration
och förvaltning mer än som hittills
bedömts vara erforderligt!

• Konsekvenser. - ÖB redovisade i
"ÖB 77-82", nivå A , det kvantitativa
och kvalitativa innehåll i försvars
maktens krigsorganisation som ford
ras för att motsvara huvuddelen av
de säkerhetspolitiska situationer som
förekommer i av regeringen anvisat
miljöunderlag . ÖB vidhåller uppfatt
ningen att det är denna krigsorgani
sation som behövs!
Försvarsbeslutet 1977 innebär en
inriktning som betr krigsorganisatio
nen motsvarar nivå B i "ÖB 77-82".
Försvarsmaktens styrka och effekt
fortsätter att minska även efter 1982 .

