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Läsanvisning för årsredovisningen 2001

H-dok = huvuddokumentet.

Nr Återrapporteringskrav (som de anges kronoligiskt i reglerings-
brevet med ändringar av detta sist)

Redovisas
var i ÅR?

Ansvarig avd
i HKV

01 Försvarsmakten skall i samband med delårsrapporten samt årsre-
dovisningen redovisa
• vilken fredsfrämjande verksamhet som finansieras från ut-

giftsområde 5, anslaget 5:7 Fredsfrämjande verksamhet som
Försvarsmakten deltar i,

• en sammanfattning av mandatet och dess utsträckning i
tiden,

• läget mellan parterna och vid de svenska enheterna samt
under perioden genomförd verksamhet,

• antalet över året tjänstgörande svensk personal1 och
• erfarenheter av det svenska deltagandet.

Bilaga 3 STRA INRI

02 Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa hur genomförd
verksamhet inom samtliga verksamhetsgrenar har bidragit till
Försvarsmaktens operativa förmåga och kompetenser. Av redo-
visningen skall framgå måluppfyllnaden avseende de operativa
förmågorna och kompetenserna samt hur verksamheten har bi-
dragit till måluppfyllnaden. Redovisningen skall även omfatta hur
utvärderingen av krigsförbandens förmåga har genomförts. Re-
dovisningen skall utformas i nära samverkan med Regeringskans-
liet (Försvarsdepartementet).

Bilaga 1 H
samt i H-
dok sidan

17 ff

STRA INRI

03 Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa omfattningen
av övningsverksamheten på bataljons- respektive divisionsnivån
och högre, utgifterna för denna och vilka resultat som har upp-
nåtts

Bilaga 4 GRO GEN

04 Utvecklingen av de operativa lednings- och underhållsförbanden
skall fortsätta så att ledningsförmågan på operativ och taktisk
nivå ökar och anpassas till Försvarsmaktens nya insatsorganis a-
tion.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa vidtagna åtgär-
der och uppnådda resultat.

Bilaga 4 KRI LED

05 Arméstridskrafternas förbandsutbildning skall inriktas mot att
förband som kan verka både nationellt och internationellt priorite-
ras.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa vidtagna åtgär-
der och uppnådda resultat.

Bilaga 4 GRO GEN

                                                
1 I årsredovisningen skall även ingå en sammanställning enligt vad som framgår av regleringsbre-
vets bilaga 2, tabell 10.
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06 Försvarsmakten skall sträva efter att förbättra rekryteringen till
hemvärnet jämfört med föregående år.

I årsredovisningen skall antalet hemvärnsmän och hemvärnsbefäl
redovisas. Eventuella avvikelser från målen skall kommenteras.
Av redovisningen skall framgå vilken åldersstruktur som hem-
värnspersonalen har samt hur många avgångar som skett respek-
tive nya kontrakt som tecknats.

Bilaga 4 GRO RiksHv-
avd

07 Hemvärnsförbandens utbildning skall så långt det är möjligt
genomföras integrerat med övriga förbands utbildning och öv-
ningar.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa i vilken omfatt-
ning hemvärnsförbanden har genomfört utbildning och övningar
tillsammans med övriga förband.

Bilaga 4 GRO RiksHv-
avd

08 Marinstridskrafternas förbandsutbildning skall inriktas mot att
förbanden skall utveckla förmåga till hög operativ rörlighet samt
tidigt kunna hävda territoriell integritet. Därutöver skall utbild-
ningen inriktas mot att förbanden skall kunna delta i internatio-
nella insatser i enlighet med Sveriges anmälan till PARP och ka-
pacitetsmålen för EU:s militära krishanteringsförmåga (Headline
Goal). Åtgärder skall vidtas för att förebygga och förhindra att
den under senare år rapporterade minskningen av marinstridskraf-
ternas förmåga till ubåtsjakt respektive minering fortsätter.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen rapportera vidtagna
åtgärder och uppnådda resultat.

Bilaga 4 GRO GEN

09 Flygstridskrafternas förbandsutbildning skall inriktas mot att
förbanden skall utveckla förmågan att tidigt kunna hävda territo-
riell integritet. Flygtidsproduktionen skall prioriteras så att bris-
terna inom stridsflygförbanden kan åtgärdas. Vid utbildningen av
JAS 39 Gripenförband skall särskild vikt läggas vid att förbanden
skall kunna uppträda i och utnyttja systemets kapacitet i rollerna
jakt, attack och spaning. Härutöver skall Försvarsmakten priorite-
ra förband som kan uppträda såväl nationellt som internationellt i
enlighet med Sveriges anmälan till PARP och kapacitetsmålen för
EU:s militära krishante-ringsförmåga (Headline Goal).

Försvarsmakten skall i årsredovisningen rapportera vidtagna
åtgärder och uppnådda resultat.

Bilaga 4 GRO GEN
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10 Helikopterförbandens förbandsutbildning skall inriktas mot att
förbandens förmåga generellt förbättras. Särskild vikt skall läggas
vid att öka de sjöoperativa förbandens förmåga. Försvarsmakten
skall vidta fortsatta åtgärder för att höja flygtidsproduktionen
inom helikopterförbanden och för att förbättra materieltillgänglig-
heten.

Försvarsmakten skall i delårsrapporten och årsredovisningen
redovisa vidtagna åtgärder och uppnådda resultat. Till redovis-
ningarna skall bifogas yttrande av Försvarsmaktens säkerhetsin-
spektion.

Bilaga 4 GRO GEN

11 Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa arbetet med att
förändra grundorganisationen i enlighet med vad som anges i
bilaga 1 till regleringsbrevet

Bilaga 2 GRO PLAN

12 Försvarsmakten skall i kvartalsrapporterna och delårsrapporten
redovisa förberedelsearbetet avseende inrättandet av Försvars-
maktens underhållstjänst och stödverksamhet.

Se DÅR och
kvrapp

F.d. projekt
FORGUS

13 Försvarsmaktens personalförsörjningssystem skall vara så utfor-
mat att de uppgifter som statsmakterna ställer kan lösas med god
effektivitet. Personalens deltagande i internationell verksamhet
skall främjas och utgöra en merit i den fortsatta yrkesutövningen.

Av årsredovisningen skall framgå hur olika personalkategoriers
deltagande i internationell verksamhet har främjats respektive
meriterats.

Bilaga 5 PERS PLAN

14 Årsredovisningen skall omfatta en särskild personalredovisning
enligt vad som anges i tabellerna i bilaga 2 till regleringsbrevet.
Försvarsmakten skall analysera det underlag som redovisas, bl.a.
vad avser de personella resursernas påverkan på förbandspro-
duktionen och på möjligheterna att upprätthålla de kompetenser
och den förmåga som regeringen angett.

I årsredovisningen skall Försvarsmakten redovisa hur yrkesoffi-
cerarnas, reservofficerarnas och den civilanställda personalens
åldersstruktur förändrats.

I årsredovisningen skall Försvarsmakten redovisa de åtgärder
som har vidtagits för att stärka myndighetens arbetsgivarroll.
Vidare skall Försvarsmakten redovisa vilka lönetillägg som tilläm-
pats och vilka som avvecklats. Av redovisningen skall även
framgå hur omfattningen av och kostnaderna för lönetilläggen
förändrats i jämförelse med 2000.

I årsredovisningen skall omfattningen och resultatet av den verk-
samhet som Försvarsmakten bedrivit med stöd av befälsförstärk-
ningsavtalet redovisas.

Bilaga 5 PERS PLAN
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15 Försvarsmakten skall vidta fortsätta åtgärder för att säkerställa
tillgången på flygförare inom flyg- och helikopterförbanden.

Försvarsmakten skall i delårsrapporten och årsredovisningen
redovisa vidtagna åtgärder och uppnådda resultat.

Bilaga 4 GRO GEN

16 Försvarsmakten skall fortsätta åtgärderna med att förbättra tekni-
kersituationen inom främst flyg- och helikopterförbanden.

Försvarsmakten skall i delårsrapporten och årsredovisningen
redovisa vidtagna åtgärder och uppnådda resultat.

Bilaga 4 GRO GEN

17 Försvarsmakten skall fullfölja åtgärderna för att komma till rätta
med bristen på flygstridsledare.

Försvarsmakten skall i delårsrapporten och årsredovisningen
redovisa vidtagna åtgärder och uppnådda resultat.

Bilaga 4 GRO GEN

18 Försvarsmakten skall fortsätta sitt arbete med att utveckla reserv-
officerarnas möjligheter till utbildning och till såväl nationell som
internationell tjänstgöring.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder
som har vidtagits. Härvid skall det särskilt framgå i vilken omfatt-
ning som reservofficerare utnyttjats för uppgifter i grundorgani-
sationen. Erfarenheter och resultat av vidtagna åtgärder skall
kommenteras.

Bilaga 5 PERS PLAN

19 I årsredovisningen skall utbildningsvolymerna av och kostna-
derna för värnpliktsutbildningen redovisas i tabellform enligt
tabell 9 i bilaga 2 till regleringsbrevet.

Bilaga 5 GRO UTB

20 Försvarsmakten skall genomföra värnpliktsutbildning omfattande
cirka tre månader för rekrytering till hemvärnet. Försvarsmakten
skall aktivt verka för att antalet utbildade skall öka jämfört med
2000, bl.a. genom att utveckla rekryteringsverksamheten.

I årsredovisningen skall erfarenheter och resultat från verksam-
heten redovisas liksom antalet som fullgjort utbildning, tecknat
kontrakt med hemvärnet efter fullgjord utbildning samt hur
många som kvarstår i hemvärnet efter mer än ett år.

Bilaga 4 GRO GEN

21 Försvarsmakten skall i samverkan med Totalförsvarets pliktverk
vidta åtgärder för att utveckla informationen om möjligheterna för
kvinnor att fullgöra värnpliktsutbildning och aktivt verka för att
fler kvinnor skall fullgöra värnpliktsutbildning.

I årsredovisningen skall anges vilka åtgärder som vidtagits och
resultaten av dessa. Antalet kvinnor som har påbörjat respektive
som har fullgjort värnpliktsutbildning skall redovisas.

Bilaga 4 GRO GEN

22 Tidningen Värnpliktsnytts verksamhet och annonsintäkter skall
redovisas i samband med årsredovisningen.

Bilaga 4 PERS PLAN

23 Värnpliktsrådets verksamhet skall redovisas i samband med års-
redovisningen. Verksamheten Försvar mot droger skall redovisas
särskilt vad gäller verksamhet och kostnader fördelat på löner,
resor och övrigt i samband med Värnpliktsrådets redovisning.

Bilaga 4 PERS PLAN
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24 Försvarsmakten skall stödja och bistå de frivilliga försvarsorgani-
sationerna så att deras verksamhet bidrar till att vidmakthålla
försvarsviljan och ger försvarsverksamheten en bred förankring
samt så att de resurser som avdelas för frivillig försvarsverksam-
het kan utnyttjas effektivt.

I årsredovisningen skall genomförd utbildning, effekter och resul-
tat redovisas.

Bilaga 4 GRO FRIV

25 De frivilliga försvarsorganisationerna skall ges möjlighet att
stödja utvecklingen av frivillig försvarsverksamhet under demo-
kratisk kontroll i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland.

I årsredovisningen skall de frivilliga försvarsorganisationernas
verksamhet redovisas samt en bedömning av vilka resultat och
effekter de frivilliga försvarsorganisationernas arbete har fått i
nämnda länder.

Bilaga 4 GRO FRIV

26 Försvarsmakten skall bistå de frivilliga försvarsorganisationernas
rekryteringsverksamhet.

I årsredovisningen skall antalet medlemmar redovisas organis a-
tionsvis och i relation till innevarande års antal. Av redovisning-
en skall framgå vilken ålders- och kompetensstruktur de frivilliga
försvarsorganisationerna som omfattas av Försvarsmaktens upp-
drag har. Personal ur frivillig försvarsorganisation som har krigs-
befattning i Försvarsmakten skall redovisas till antal och organi-
sationstillhörighet. Antalet nya frivilligavtal skall redovisas.

Bilaga 4 GRO FRIV

27 Försvarsmakten skall understödja Försvarshögskolan med perso-
nal till den baltiska försvarshögskolan Baltdefcol, den baltiska
bataljonen Baltbat och den baltiska sjöstyrkan Baltron. Försvars-
makten skall även genomföra andra aktiviteter inom ramen för det
svenska säkerhetsfrämjande stödet till de baltiska länderna enligt
särskilda beslut av regeringen. Försvarsmakten skall med ut-
gångspunkt från dessa beslut kunna ställa personal till förfogan-
de för materiel- och kunskapsöverföring till de baltiska staterna,
kunna medverka med enheter för minröjningsoperationer till sjöss
utanför den baltiska kusten samt även i övrigt kunna medverka i
det vigade Östersjösamarbetet.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa vilken verk-
samhet som genomförts, kostnaderna samt uppnådda resultat.

Bilaga 4 GRO BALT

28 Försvarsmakten skall i årsredovisningen lämna en redovisning av
arbetsläget avseende de åtgärder som har vidtagits med anled-
ning av regeringens och Försvarsmaktens tidigare beslut om
utökade säkerhetsåtgärder vad gäller förvaring av militära skjut-
vapen m.m. Redovisningen skall innehålla förluststatistik samt en
analys av de eventuella effekter som åtgärderna hittills har haft.
Försvarsmakten skall också redovisa om ytterligare åtgärder pla-
neras och i så fall vilka.

Bilaga 4 GRO GEN
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29 Försvarsmakten skall upprätthålla den beredskap som framgår av
ett hemligt regeringsbeslut.

Förmåga till anpassning skall genomsyra Försvarsmaktens verk-
samhet och utgöra grunden för beredskapssystemets utformning.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa hur beredskap
har kunnat upprätthållas enligt regeringens nämnda beslut om
Försvarsmaktens beredskap och kommentera eventuella avvikel-
ser. Vidare skall arbetet med anpassningsplaneringen redovisas.

Bilaga 6 STRA INRI

30 Försvarsmakten skall ha beredskap för att kunna leda incidentin-
satser.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa hur beredskap
har kunnat upprätthållas enligt regeringens nämnda beslut om
Försvarsmaktens beredskap och kommentera eventuella avvikel-
ser.

Bilaga 6 STRA INRI

31 Försvarsmakten skall ha förmåga att bidra till att stärka det svens-
ka samhället vid svåra påfrestningar på samhället i fred och därvid
kunna samverka med civila myndigheter och ställa resurser till
förfogande.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder
som vidtagits för att upprätthålla beredskapen.

Bilaga 6 STRA INRI

32 Försvarsmakten skall beakta uppgiften att stärka det svenska
samhället vid svåra påfrestningar i fred vid den närmare utform-
ningen av försvarsresurserna. Vid militärt och ekonomiskt likvär-
diga alternativ skall den lösning väljas där Försvarsmakten bäst
kan stödja samhället vid räddningstjänst, vid svåra påfrestningar
på samhället i fred och vid andra former av stöd till myndigheter.
Myndigheten skall även vidta förberedelser som underlättar ett
snabbt och smidigt resursutnyttjande.

Vidtagna åtgärder skall redovisas i årsredovisningen.

Bilaga 4 STRA INRI

33 Försvarsmakten skall tillsammans med ansvariga myndigheter
fördjupa planeringen för militära stödinsatser vid det tiotal exe m-
pel på områden där det enligt statsmakterna är särskilt viktigt att
det finns en tillräcklig beredskap mot svåra påfrestningar på sam-
hället i fred (se prop. 1996/97:11, bet. 1996/97:FöU5, rskr.
1996/97:203).

Genomfört utvecklingsarbete och vidtagna åtgärder skall redovi-
sas i årsredovisningen.

Bilaga 4 STRA INRI
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34 Försvarsmakten skall fortsätta att utveckla sin förmåga att sam-
verka med civila myndigheter och att kunna lämna stöd till sam-
hället inom skilda områden i enlighet med räddningstjänstlagen
(1986:1102) och förordningen (1986:1111) om militär medverkan i
civil verksamhet. Särskild vikt skall därvid läggas vid stöd till
räddningstjänsten, sjukvården och polisen. Arbetet skall bedrivas
tillsammans med berörda myndigheter.

Genomfört utvecklingsarbete och vidtagna åtgärder skall redovi-
sas i årsredovisningen.

Bilaga 6 STRA INRI

35 Försvarsmakten skall
• fortsätta att utveckla möjligheterna till samverkan med andra

myndigheter och medverkan i bl.a. räddningstjänst och sjuk-
transporter med helikopter och

• inom ramen för gällande bestämmelser i samverkan med an-
svariga myndigheter fortsätta att utveckla systemet med
nödhelikopter.

Vidtagna åtgärder skall redovisas i årsredovisningen.

Bilaga 6 STRA INRI

36 Försvarsmakten skall kunna delta i internationella fredsfrämjande
och humanitära insatser med sådana förband och sådan förmåga i
olika avseenden som regeringen beslutat att anmäla inom ramen
för den s.k. Planerings- och översynsprocessen (PARP). För-
svarsmakten skall även i övrigt kunna delta med personal i freds-
främjande och humanitär verksamhet i enlighet med vad regering-
en beslutar.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa hur beredska-
pen har upprätthållits.

Bilaga 3 och
6

STRA INRI

37 Försvarsmakten skall fortsätta utvecklingen av ammunitions-,
landmin- och sjöminröjningsförmågan för såväl fredsfrämjande
som humanitära internationella insatser. Förmågan att använda
minhundar och maskinell minröjning skall förbättras.

Försvarsmakten skall i delårsrapporten samt i årsredovisningen
redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla ammuni-
tions- och minröjningsförmågan samt hur dessa har påverkat
Försvarsmaktens förmåga på området.

Bilaga 3 STRA INRI

38 Försvarsmakten skall delta i utvecklingen av nordiskt försvars-
samarbete inklusive Nordcaps (Nordic Coordinated Arrangement
for Military Peace Support).

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder
som vidtagits för att utveckla samarbetet och vilka resultat som
uppnåtts.

Bilaga 3 STRA INRI
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39 Försvarsmakten skall delta i utvecklingen av samarbetet inom
ramen för Shirbrig (The Multinational Stand-by High Readiness
Brigade for UN Operations).

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder
som vidtagits för att utveckla samarbetet och vilka resultat som
uppnåtts.

Bilaga 3 STRA INRI

40 Försvarsmakten skall hos FN göra framställan om ersättning en-
ligt gällande avtal mellan Sverige och FN samt bevaka utestående
fordringar avseende fredsfrämjande insatser.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen för varje insats redovisa

• framställda krav (ackumulerat),
• tidigare återbetalda medel,
• under budgetåret återbetalda medel och
• under budgetåret återbetalda medel som regeringen beslutat

att Försvarsmakten får utnyttja.

Bilaga 3 STRA INRI

41 Försvarsmakten skall genomföra kurser och utbildning för inter-
nationell verksamhet i Sverige och i utlandet inom ramen för EU,
FN, OSSE, PFF och Nordcaps.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa vilka kurser och
utbildningar som genomförts. Utgifterna för dessa och antalet
elever som genomgått varje typ av kurs skall redovisas. För-
svarsmakten skall vidare redovisa vilken verksamhet, med angi-
vande av antal elever, som finansierats från utgiftsområde 5 Utri-
kesförvaltning och internationell samverkan respektive utgiftsom-
råde 6 Totalförsvar.

Bilaga 3 STRA INRI

42 Försvarsmaken skall öka utbildningsansträngningarna (bl.a.
språk, stabsarbetsmetodik och ledningsmetoder) vad gäller inter-
nationell samverkansförmåga. Därvid skall de enheter som För-
svarsmakten kan komma att delta med i internationella fredsfräm-
jande och humanitära insatser ges företräde.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa vilka som om-
fattats av sådan utbildning samt utbildningens innehåll.

Bilaga 3 STRA

43 Försvarsmakten skall i kvartalsrapporterna, delårsrapporten samt i
årsredovisningen göra en utvärdering av de övningar som För-
svarsmakten genomfört inom ramen för PFF och i PFF:s anda. I
utvärderingen skall följande uppgifter ingå

• det svenska deltagandets utformning,
• övriga staters deltagande,
• erfarenheter av det svenska deltagandet och
• hur dessa erfarenheter avses tas tillvara.

Bilaga 3 STRA INRI
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44 Försvarsmakten skall i årsredovisningen inkomma med en utvär-
dering av erfarenheterna från deltagande i aktiviteter inom de
olika samarbetsområdena i Sveriges individuella partnerskap-
sprogram (IPP). Utvärderingen skall vara kopplad till de partners-
kapsmål som regeringen beslutat anta inom ramen för planerings-
och översynsprocessen (PARP).

Bilaga 3 STRA INRI

45 Försvarsmakten skall kunna ställa personal till förfogande för
tjänstgöring inom EU:s militära strukturer i enlighet med Sveriges
deltagande i EU:s krishanteringsarbete.

Försvarsmakten skall senast den 1 oktober 2001 redovisa erfaren-
heter från deltagandet samt vilka nya krav som detta ställer vad
avser Försvarsmaktens egen planering och komp etenser.

Särskild
skrivelse

STRA INRI

46 Försvarsmakten skall, vid sidan om skyldigheten att medverka i
räddningstjänst enligt räddningstjänstlagen (1986:1102), i första
hand genom grundorganisationens resurser stärka samhället vid
svåra påfrestningar i fred och därvid kunna ställa resurser till
förfogande. Av förordningen (1986:1111) om militär medverkan i
civil verksamhet framgår att Försvarsmakten skall ta ut avgifter för
medverkan som utförs med stöd av förordningen.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa genomförd
verksamhet fördelad på olika typer av insatser.

Bilaga 4
och 6

GRO GEN

47 Förvarsmakten skall delta i internationella insatser efter beslut av
regeringen i varje enskilt fall.

Försvarsmakten skall i samband med delårsrapporten och årsre-
dovisningen redovisa följande

• vilka insatser som finansieras från utgiftsområde 6, anslaget
6:2 Fredsfrämjande truppinsatser som Försvarsmakten delta-
git i,

• en sammanfattning av mandatet och dess utsträckning i
tiden,

• läget mellan parterna och vid de svenska enheterna samt
under perioden genomförd verksamhet,

• antalet över året tjänstgörande svensk personal,
• erfarenheter av det svenska deltagandet, speciellt analysera-

de erfarenheter som berör policy, insatsplanering, operativ
planering och beredskap, folkrätt och internationella avtal,
materielutveckling samt förbandsutveckling (PARP och ka-
pacitetsmål för EU:s militära krishanteringsförmåga, Headline
Goal),

• hur dessa erfarenheter avses tas tillvara såväl nationellt som
internationellt och

• Försvarsmaktens bedömning av om insatsen bör fortsätta i
dess nuvarande form och om så inte är fallet, en redovisning
av vilka förändringar som Försvarsmakten anser bör genom-
föras .

Bilaga 3 STRA INRI
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48 Försvarsmakten skall vid anskaffning av ny materiel prioritera

• anskaffning av organisationsbestämmande materiel och
förnödenheter samt materiel och förnödenheter som ständigt
måste vara tillgängliga för beredskapsändamål och

• anskaffning av materiel till de förband som Sverige anmält
inom ramen för PARP och kapacitetsmål för EU:s militära
krishanteringsförmåga (Headline Goal).

I årsredovisningen skall vidtagna åtgärder redovisas och kom-
menteras. Försvarsmakten skall därutöver särskilt redovisa under
året genomförd verksamhet avseende vidareutveckling och nyan-
skaffning av större materielsystem samt viktigare studie- och
utvecklingsverksamhet. Av redovisningen skall framgå
• vilka nya beställningar som har gjorts,
• pågående verksamhet eller leveranser och
• vad som har slutlevererats.

Bilaga 6 KRI MTRL

49 Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa fastställda
objektsramar. I redovisningen skall för varje underenhet redovi-
sas såväl budgeterat belopp som utgift. Dessutom skall per un-
derenhet redovisas vad som blivit billigare respektive dyrare än
den fastställda objektsramen samt en förklaring därtill.

Redovisas
senast den

20 mars
enligt re-

geringsbe-
slut 2002-

01-24
(Fö2001/185

2/MIL)

KRI MTRL

50 Försvarsmakten skall i årsredovisningen översiktligt redovisa de
överskottsförnödenheter som under året överlåtits till frivilliga
försvarsorganisationer, för humanitära insatser, för militärt säker-
hetsfrämjande materielsamarbete samt för stärkandet av det
svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. Av redovisning-
en skall framgå vilken organisation eller myndighet som mottagit
förnödenheterna.

Av Försvarsmaktens översiktliga redovisning skall även framgå i
vilken omfattning och med vilket resultat och till vilken kostnad
överskottsförnödenheter avvecklats genom försäljning, gåva eller
destruktion.

Försvarsmakten skall därutöver särskilt redovisa principer för hur
myndigheten hanterar avvecklingen av överskottsförnödenheter
som anskaffats med slutanvändarintyg.

Bilaga 4 KRI UH
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51 Försvarsmakten skall inrikta försörjningen av anslagsfinansierade
anläggningar så att den får en sådan flexibilitet att den kan utgöra
en integrerad del av Försvarsmaktens förmåga att kunna anpas-
sas mot nya hot och risker.

Inriktningen av verksamheten skall vara sådan att inhemsk fortifi-
katorisk kompetens långsiktigt kan säkerställas. Försvarsmakten
skall fortsätta avvecklingen av anläggningar som inte längre
behövs för insatsorganisationens behov.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa vilken verk-
samhet som genomförts för att uppfylla ovan angivna inriktning-
ar.

Bilaga 4 KRI PLAN
Anl

52 Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa hur genomförd
och pågående forskning och teknikutveckling bidrar till För-
svarsmaktens uppgifter och anpassningsförmåga.

H-dok si-
dan 23 ff

och bilaga 4

STRA UTV

53 Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa utgifterna för
investeringar i materiel, anläggningar samt forskning och teknik-
utveckling jämfört med Försvarsmaktens budgetunderlag från
den 1 mars 2001. Väsentliga avvikelser skall kommenteras.

H-dok si-
dan 22 och

28

KRI PLAN

54 Generalläkaren skall i delårsrapporten lämna en lägesrapport av-
seende genomförd och planerad tillsynsverksamhet enligt miljö-
balken. Tillsynsverksamheten skall därutöver redovisas i årsre-
dovisningen.

Bilaga 4 SJVAVD

55 I årsredovisningen skall Försvarsmakten redovisa hur antalet
kvinnliga yrkesofficerare förändrats i jämförelse med 2000. Om
förändringarna, t.ex. i fråga om åldersstruktur och yrkesinriktning,
skiljer sig från dem beträffande manliga yrkesofficerare skall skill-
naderna analyseras.

Bilaga 5 PERS PLAN

56 I årsredovisningen skall Försvarsmakten redovisa och utvärdera
de åtgärder som har vidtagits för att förhindra olika former av
trakasserier.

Bilaga 5 PERS PLAN
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57 Försvarsmakten skall i samband med årsredovisningen vad avser
miljöområdet redovisa

• arbetet med sektorsansvar för ekologisk hållbarhet,
• genomförd miljöutbildning och utbildningens bedömda effek-

ter vad avser kompetensen inom organisationen,
• vidtagna åtgärder för att begränsa utsläppen från använd-

ning av fossila bränslen och andra skadliga ämnen,
• utvecklingen av blyfri ammunition,
• arbetet med strategiska miljöbedömningar i planerings- och

beslutsprocessen och
• myndighetens medverkan i det internationella försvarsmiljö-

samarbetet och hur försvarsmiljösamarbetet med försvars-
makterna i de nordiska staterna utvecklas.

Försvarsmakten skall i samband med delårsrapporten för 2001
redovisa en bedömning av omfattningen av den miljösanering,
samt bedömda kostnader för detta, som skall genomföras vid de
fastigheter som avvecklas.

Bilaga 4 GRO MILJÖ

58 Försvarsmakten skall i sin årsredovisning lämna en särskild resul-
tatredovisning för den militära underrättelse- och säkerhetstjäns-
ten. Förutom en värdering av hur målen uppnåtts skall väsentliga
prestationer som utförts i syfte att uppnå dessa redovisas. Redo-
visningen skall avse volymer, kostnader och kvalitet samt i före-
kommande fall intäkter.

Särskild
skrivelse

MUST

59 Försvarsmakten skall på det sätt Regeringskansliet (Försvarsde-
partementet) finner lämpligt rapportera vilka resurser som sätts in
för stödet till Vetenskapsrådet och hur arbetet med att ta fram
arkivmaterial rådet behöver fortskrider.

Särskild
skrivelse

MUST

60 Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa hur arbetet
fortskrider vad gäller utvecklingen av skydd mot NBC-
stridsmedel. Av redovisningen skall bl.a. framgå statusen avse-
ende

• fysiskt skydd,
• medicinskt skydd och medicinskt omhändertagande,
• beredskap,
• interoperabilitet och
• NBC-skyddsförmågan, såväl nationellt som internationellt.

Bilaga 4 KRI MARK

61 Målet är att förmågan att avståndsindikera skall utvecklas. Meto-
der för att följa upp individuell exponering för NBC och förmågan
att kontinuerligt kunna indikera N- och C-ämnen skall utvecklas. I
takt med teknikutvecklingen skall även förmågan att indikera och
identifiera B-ämnen tillföras.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa hur arbetet
fortskrider vad gäller utvecklingen av förmåga och metoder avse-
ende indikering.

Bilaga 4 STRA INRI
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62 Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa kompetens och
förmåga avseende försvarsunderrättelsetjänst inom NBC-
området.

Bilaga 6 MUST

63 Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa hur det med
Överstyrelsen för civil beredskap påbörjade arbetet med en
gemensam NBC-strategi för totalförsvaret har utvecklats samt
hur detta arbete har stämts av med arbetsgruppen för samord-
ning av förberedelser inför freds- och krigstida hot inom NBC-
området. Dessutom skall Försvarsmakten i samverkan med Över-
styrelsen redovisa om och hur den mellan myndigheterna ge-
mensamma arbetsgruppen för samordning av NBC-frågor har
bidragit till att förbättra NBC-samordningen inom totalförsvaret.

Bilaga 4 STRA INRI

64 Försvarsmakten skall stärka förmågan att motstå informationskrig-
föring samt öka informationssäkerheten inom sina IT-system.
Försvarsmakten skall även utveckla sin förmåga samt kunna läm-
na stöd till andra ansvariga myndigheter i fråga om informations-
operationer.

Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa vidtagna åt-
gärder och resultaten av dessa.

Bilaga 4 KRI LED

65 Försvarsmakten skall i årsredovisningen redovisa hur aktiva IT-
kontroller i informationssystem har genomförts och resultaten av
dessa.

Bilaga 4 MUST

66 Försvarsmakten skall senast den 1 oktober 2001 redovisa ett
underlag till strategisk inriktning som regeringen avser besluta om
i samband med regleringsbrevet för 2002. Den strategiska inrikt-
ningen är en utveckling av de tidigare operativa anvisningarna.
Underlaget skall bl.a. innehålla förslag till krav på operativ uthål-
lighet för Försvarsmakten samt andra aspekter på strategisk in-
riktning respektive operativt utnyttjande av stridskrafter som
Försvarsmakten anser bör regleras av regeringen. Underlaget
skall utarbetas i samverkan med Överstyrelsen för civil beredskap.
Uppdraget skall delredovisas senast den 1 juni 2001.

Arbetet skall bedrivas i nära samverkan med Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet).

Särskild
skrivelse

STRA

67 Försvarsmakten skall i samarbete med Fortifikationsverket upp-
rätta en överenskommelse i överenstämmelse med gällande lagar
och förordningar som klargör rollfördelning och ansvarsfördel-
ning mellan Fortifikationsverket som hyresvärd och Försvars-
makten som hyresgäst i syfte att utveckla och effektivisera sam-
verkansformerna i lokalförsörjningsprocessen. Uppdraget skall
slutredovisas senast den 1 juli 2001 till Regeringskansliet (För-
svarsdepartementet och Finansdepartementet). En delredovis-
ning skall ske senast den 1 april 2001.

Särskild
skrivelse

GRO
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68 Regeringen beslutade den 6 juli 2000 att Försvarsmakten skall
inrätta ett planeringselement inom ramen för Nordcaps. Reger-
ingen bemyndigade samtidigt Försvarsmakten att inleda för-
handlingar med behöriga myndigheter i berörda stater om nöd-
vändiga avtal med anledning av detta. Försvarsmakten skall se-
nast den 1 mars 2001 till Regeringskansliet (Försvarsdepartemen-
tet) inkomma med en redovisning av förhandlingsläget beträffan-
de sådana avtal.

Särskild
skrivelse

STRA

69 Försvarsmakten skall senast den 17 januari 2001 lämna en pro-
gnos över anslagsförbrukning för åren 2001 och 2002 för de an-
slag som myndigheten disponerar. Prognosen skall kommenteras.

Försvarsmakten skall vid respektive prognostillfälle för anslagen
6:2 Fredsfrämjande truppinsatser och 5:7 Fredsfrämjande verk-
samhet redovisa anslagsförbrukning och prognos för respektive
insats för 2001.

Särskild
skrivelse

STRA

70 Försvarsmakten skall redovisa sin uppfattning om kvaliteten på
de tjänster och produkter som tillhandahålls av de myndigheter
som lämnar stöd till Försvarsmakten. Härvid skall Försvarets
materielverk, Fortifikationsverket, Totalförsvarets pliktverk, To-
talförsvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan behand-
las. Försvarsmakten skall även redovisa sin uppfattning om pro-
duktivitetsutvecklingen inom de tillhandahållna tjänsterna. För-
svarsmakten skall vidare redovisa vilka åtgärder Försvars-makten
har vidtagit för att höja sin egen kompetens som beställare och
för att öka kvaliteten på beställningarna och vilket resultat detta
har gett.

Bilaga 4 STRA
CONTR med
underlag från
STRA UTV
(FOI), GRO
UTB (FHS),
GRO FAST

och KRI
PLAN (FOR-

TV),
KRI MTRL

(FMV),
GRO UTB

(Pliktverket)
71 Försvarsmakten skall redovisa i regleringsbrevet angivna nyckel-

tal. Samtliga nyckeltal skall ställas upp i löpande tidsserier. Tids-
serierna skall på sikt omfatta fem år. Tidsseriernas utveckling
skall analyseras och kortfattat kommenteras. Försvarsmakten
skall redovisa en bedömning av hur kostnadsproduktiviteten har
utvecklats under året.

H-dok si-
dan 35 ff

GRO GEN
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81a Omställningskostnader Bilaga 4 STRA
CONTR med
underlag från
PERS, GRO
UTB Skol,
GRO FAST
och KRI UH

Avv
Försäljning av flygplan av typen SK 60 till Saab Nyge Aero
(SNA)

Bilaga 4 KRI PLAN

Nedläggning av Livgardets dragoner m.m. Bilaga 4 GRO FAST
Operativa insatsledningens ledning av internationella insatser
m.m.

Bilaga 4 STRA INRI

Omlokaliseringen av SWEDINT Bilaga 4 GRO PLAN
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