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Exportstöd

Allmänt

Redovisningen omfattar det stöd som Försvarsmakten lämnat till industrin under 2003.
Inom olika materielsystem, inte bara JAS 39 Gripen. Avseende RIKEN kommer en
slutrapport att vara färdigställd under april månad.

Organisation.

I januari 2003 reducerades de taktiska kommandona i samband med omorganisationen
HKV-03 vilket innebar en avsevärd reducering av de resurser som tidigare nyttjats för
stöd till försvarsindustrin. T.ex. lades den Internationella avdelningen vid Operativa in-
satsledningens flygtaktiska kommando ned. Dess huvuduppgift var att genomföra flyg-
relaterat exportstöd. Resurser i form av personal och budgeterade medel för detta var
avsatt i avdelningens budget. Samtidigt upphörde de taktiska kommandonas verksam-
hetsledande roll. Delar av kommandona med inspektörerna inordnades i Högkvarteret
med uppgift att verksamhetsleda förbanden (inkl. att ge uppdrag rörande exportstöd).
Samtidigt förstärktes Högkvarterets krigsförbandsledning med en tjänst för exportstöd,
vilket underlättat möjligheterna att organisera och prioritera inom funktionen. Jämfört
med tidigare organisation har organisationsförändringen medfört en reducering av re-
surserna för genomförande men en viss förstärkning avseende planering och ledning.

Först i maj månad 2003 hade personalen rent fysiskt flyttat in i Högkvarterets lokaler i
Stockholm. Nya arbetsätt, medarbetare och processer har inneburit en relativt omfattan-
de ”ledningssvacka”.

Sammantaget har förutsättningarna för att ge försvarsindustrin adekvat exportstöd
minskat/försämrats i nuvarande organisation jämfört med den tidigare. Detta förhållande
bör bli föremål för en särskild analys i samband med en eventuell ny omorganisation av
Högkvarteret.

Resurser

Försvarsmaktens främsta resurs för stöd till försvarsindustrins exportansträngningar är
personalen och den kompetens den besitter. Därnäst är vår materiel det som är mest ef-
terfrågat. Några resurser i ekonomiska termer eller mantimmar har inte avdelats explicit
för genomförande av exportstöd. För ledning och koordinering av stödet finns dock i
Högkvarteret för närvarande två heltidstjänster för administration av exportstöd samt att
ett antal befattningar som har det som deluppgift.

Den policy som har tillämpats för fördelning av kostnader i samband med exportstöd
bygger på att Försvarsmakten står för lönemedel (grundlön och arbetstidsberoende lö-
netillägg) medan industrin står för de extra kostnader (resor, traktamenten) som kan
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uppstå beroende på var i världen industrin önskar få stöd. I februari 2003 påbörjade
Högkvarterets juridiska stab en beredning av frågan huruvida det är förenligt med bl.a.
anslagsförordningen att Försvarsmakten tar emot ersättning från industrin för t.ex. resor
och traktamenten i samband med exportstöd. Då den första preliminära tolkningen tydde
på att det endast i undantagsfall kunde vara aktuellt att ta emot ersättning från industrin,
lades inom Högkvarterets krigsförbandsledning upp en icke budgeterad aktivitet inom
anslaget 6.1 för exportstöd. Detta skedde dock inte förrän vid halvårsskiftet varför ut-
fallet inte speglar hela utfallet.

Under 2003 har, (som också påpekades i BU 04), Försvarsmaktens ekonomiredovis-
ningssystem inte medgivit utfall i vare sig kostnader eller mantimmar. Det exportstöd
som lämnats till industrin har belastat Försvarsmakten utan att detta, med ett undantag,
framgår av redovisningen. Undantaget är den ovan beskrivna aktiviteten inom anslaget
6.1 På denna aktivitet bokfördes under 2003 ca. 225 tkr. För 2004 har medel avsatts
inom anslaget 6.2

De personella resurserna som grundorganisationen lagt ned på exportstöd under 2003
uppgår enligt en försiktig uppskattning till drygt 500 mandagar. Härtill kommer de in-
täktsfinansierade projekten RIKEN med ca. 30 manår samt Näcken med ett manår.

Verksamhet

Allmänt

Med hänsyn till resurstillgången har arbetet inom Högkvarteret i huvudsak koncentre-
rats till en mera övergripande ledning och styrning av exportstödet till försvarsindustrin.

Ett stort antal möten har genomförts på Försvarsdepartementet och Utrikesdepartemen-
tet för styrning och koordinering av exportstödsverksamheten. Detta har bl. a. skett ge-
nom Koordinerings och Referensgrupps (KRG) möten (26 st.) men även genom ad hoc
möten.

Vidare har det under chefen för krigsförbandsledningens ledning genomförts regel-
bundna exportstödsmöten (Mark, Sjö resp. Luft, totalt 15 st.), i vilka bl.a. inspektörerna,
krigsförbandsledningens sakavdelningar och FMV AnalysInt deltar, skett en samord-
ning av Försvarsmaktens och FMV:s ställningstaganden för att kunna ge en enhetlig
myndighetsuppfattning.

Ett relativt stort antal samordnings- och koordineringsmöten har också genomförts med
försvarsindustrin  under året.

Visst internationellt materielsamarbete med tillhörande utbildningsfrågor har under året
levt kvar i ”exportstödsorganisationen” vid krigsförbandsledningens stab, trots att dessa
borde ha övergått i den normala linjeorganisationen. T.ex. har staben organiserat ett an-
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tal besök och demonstrationer som egentligen borde ha genomförts i ordinarie linjeor-
ganisation.

Dessutom har vissa aktiviteter som tidigare var exportstöd övergått till internationellt
(materiel-) samarbete (t.ex. JAS i Ungern och Sydafrika, Erieye i Grekland samt RI-
KEN i Singapore).

Det föreligger ett behov av att klarlägga definitioner och gränsytor inom och mellan oli-
ka delar av Högkvarteret. Under året har dock arbetsformerna utvecklats, mycket tack
vare medarbetarnas pragmatiska arbetssätt.

 JAS 39 Gripen

Under året har ett omfattande stöd genomförts i de olika JAS-kampanjerna. Ett stort
antal besök och demonstrationer från flertalet av nedanstående nationer samt andra pre-
sumtiva kunder har genomförts på staber, skolor och förband. Försvarsmakten har dess-
utom genomfört ett antal briefingar inom och utanför Sverige i syfte att stödja Gripen-
projektet.

Tjeckien

Omfattande kordineringsarbete mellan Försvarsdepartementet, FMV och Försvarsmak-
ten.

Brasilien

Omfattande koordineringsarbete mellan Försvarsdepartementet, FMV och Försvar-
smakten. Försvarsmakten deltog med en man i Brasilien i samband med industrins of-
fertinlämning.

Ungern

14 JAS 39 är uthyrda i 10 år. Arbete har påbörjats för bl.a. utbildning i Sverige. Rekry-
tering av personal till instruktörer inom och utom Sverige har påbörjats.

Sydafrika

Omfattande arbete med den sydafrikanska motparten. Resa för två man till Sydafrika för
koordinering och planering av samarbete mm.

Schweiz

Under 2003 endast mindre förberedande arbete inför den kommande kampanjen som
påbörjas i slutet av 2004.
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Slovakien

Ett antal koordineringsmöten genomfört på Försvarsdepartementet för att erbjuda ett
”stat till stat” erbjudande under 2004. En man ur Högkvarteret genomförde myndighets-
stöd i samband med Demoresa till Slovakien.

Österrike

Ett antal koordineringsmöten genomfört på Försvarsdepartementet för att erbjuda ett
”stat till stat” erbjudande under 2004.

ETPS (Empire Test Pilot School)

Ett antal koordineringsmöten genomfört på FMV för att erbjuda ett ”stat till stat” erbju-
dande under 2004. Två JAS 39 i enlighet med ”A till B” konceptet är efterfrågade.

Thailand

Ett antal koordineringsmöten genomfört på Försvarsdepartementet för att erbjuda ett
”stat till stat” erbjudande under 2006. Försvarsmakten deltog med representant som stöd
till försvarsindustri i samband med resa till Thailand. Agendan för MOU-mötet i no-
vember var med inriktning på JAS 39 varför Försvarsmakten deltog med en man på
detta möte.

ERIEYE

Under året har ett omfattande stöd till industrin genomförts avseende försäljning av
ERIEYE.

Ett stort antal besök och demonstrationer för ett flertal nationer har genomförts på sta-
ber, skolor och förband. Försvarsmakten har dessutom genomfört ett antal briefingar i
syfte att stödja Erieyeprojektet. Berörda länder har varit Chile, Thailand, Malaysia,
Sydafrika, Mexiko, Pakistan samt Saudi Arabien

Grekland

De två utlånade FSR-890 systemen har under året återkommit till Sverige efter att varit
utlånade till Grekland.
EMW har under året förberett utprovningsverksamhet i Sverige av Ereye på EM-
BRAER 145. Försvarsmakten har gett erforderligt stöd för detta.



HÖGKVARTERET Datum Bilaga 7 till
2004-02-20 23 386:62084

Sida 5 (6)

Ledningssystem

STRI C

Under året har genomförts ett omfattande stöd till industrin avseende försäljning av
STRI C.
Ett stort antal besök och demonstrationer för ett flertal nationer har genomförts på sta-
ber, skolor och förband. Försvarsmakten har dessutom genomfört ett antal briefingar i
syfte att stödja STRI C-projektet. Berörda länder har varit Malaysia, Sydafrika, Mexiko
och Pakistan.

Indirekt eld

Arthur

Förevisningar och demonstrationer, stöd vid mässa (Tjeckien) samt leveransverifiering-
ar i Tjeckien, Grekland, Italien och Polen. 32 mandagar.

Haub 77B

Förevisningar/demonstrationer, främst i Indien. 300 mandagar.

SSG 120 SJÖ

Förevisningsskjutning i Göteborgs skärgård för besökare från USA, Storbritannien och
UAE. 20 arbetsdagar. 42 sprängvinggranater 86.

Ubåtssystem

RIKEN

Grundläggande och taktisk ubåtsutbildning för Singapore. Projektet är inkomstfinansie-
rat och avslutas 2004-12-31. Slutrapport (hemlig) förväntas under april månad. 30 man
helår.

Näcken

Tekniskt stöd till Danmark. Inkomstfinansierat via FMV. 1 man helår.

Ytstridssystem

Korvett Visby

Ett omfattande stöd har lämnats inte bara till Kockums utan även till de industrier som
levererat utrustning till fartyget. Stödet har omfattat studiebesök, seminarier och pre-
sentationer såväl i Sverige som i utlandet (USA, Storbritannien m.fl.). Verksamheten
har i huvudsak finansierats inom FMV:s ram
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Minröjningsfartyg

Förberedelse för försäljning av minröjningsfartyg till svensk industri för vidare utland-
sexport. 4 mandagar i förberedelser, redovisningar och möten

TP 62

Taktisk erfarenhetsutbyte med Brasilien. 14 mandagar

RBS 15

Möten, föredrag, konferenser med representanter för Tyskland och Polen. 20 mandagar

57 Mk3 (Visby-pjäs)

Utlåning av pjäs och ammunition för validering av artilleripjäs i USA. 3 mandagar

Tp 613

Utlåning/försäljning av mtrl enligt bilaterala överenskommelser med Norge, Danmark
och Polen. Uppskattningsvis 40 mantimmar per år belastar anslaget 6.1

Amfibiesystem

Stridsbåt 90 H och Amfibiebåt 2000

Visningar, resor och övrig referensverksamhet. Tekniskt och taktiskt kunskapsutbyte
med Mexico, Brasilien, Malaysia m.fl. 140 man-timmar per år belastar 6.1

Amfibiebåt 2000

Leverans och förevisning av Amfbåt 2000 i två omgångar totalt omfattande 27 dagar i

UAE. 54 mandagar.

Lemur på Stridsbåt 90 HS

Förevisningsskjutning i Stockholms skärgård för Mexiko. 20 mandagar. 2000 12,7 mm
kulspruteammunition.


