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Genomförda insatser
Militärobservatörer
Försvarsmakten har rekryterat, utbildat och utrustat den personal som regeringen beslutat ställa till förfogande för internationell freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet samt genomfört de insatser som regeringen beslutat om. Försvarsmakten har med kort
varsel ställt personal till förfogande för insatser enligt följande.
Insatsområde

Försvarsmaktens
bidrag under 2008

Afrika
FN:s insats i Demokratiska Republiken Kongo, MONUC
FN:s insats i Etiopien-Eritrea, UNMEE
FN:s insats i Sudan, UNMIS
FN:s och AU:s insats i Darfur, Sudan, UNAMID
FN:s insats i Tchad/CAR, MINURCAT
AU:s insats i Sudan, AMIS
EU:s SSR1-insats i Demokratiska Republiken Kongo, EUSEC DRC

2 stabsoff, 3 milobs
3 milobs
2 stabsoff, 3 milobs
1 stabsoff
1 samverkansoff
2 milobs
1 rådgivare

Asien
FN:s insats i Afghanistan, UNAMA
FN:s militära observatörsgrupp i Indien-Pakistan, UNMOGIP
FN:s insats i Nepal, UNMIN
Övervakningsinsatsen i Korea, NNSC

1 milobs
1 stabsoff, 5 milobs 1
medical ass
3 rådgivare
5 delegater

Europa
FN:s observatörsinsats i Georgien, UNOMIG
EU:s övervakningsinsats på Balkan, EUMM
OSSE:s övervakningsinsats i Georgien
SSR-stöd i Kosovo

3 milobs
1 milobs
1 milobs
1 rådgivare, 1 stabsoff och
ekonomiskt bidrag

Mellanöstern
FN:s övervakningsinsats i Libanon, samverkanskontoret i Tel Aviv,
UNIFIL (personal ej insatt)
FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Palestina, UNTSO

1

Säkerhets Sektor Reform

1 chef, 1 assistent, 1
chaufför
1 stabsoff, 6 milobs
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Erfarenheter
Stödet med personella resurser och kompetenser bedöms generellt ha givit ett bra resultat för
mottagarna och Försvarsmakten. Verksamheten har givit möjligheter till svensk insyn och
möjligheter till påverkan. Insatser med fler är en person bör eftersträvas utifrån ett säkerhetsoch skyddsperspektiv. Verksamhet har genomförts i samverkan med övriga berörda myndigheter. Denna samverkan har framför allt medfört att en förbättrad lägesbild över övriga myndigheters deltagande i internationella insatser har erhållits. Ytterligare möjligheter till stärkt
samordning av nationella resurser inom verksamhetsgrenen har identifierats.
Ekonomiska bidrag, särskilt inom ramen för SSR-verksamhet, bedöms som svåra att utvärdera och bör därför övervägas noga i relation till önskvärda effekter.
Genomförandet av insatserna har beaktat bl.a. FN:s resolution 1325. Möjligheter till fortsatt
utveckling av jämställdhetsarbetet föreligger, främst avseende rekrytering av svensk kvinnlig
personal till olika insatser inom verksamhetsgrenen.
Behov av utveckling av arbetsformerna mellan Försvarsmakten och administrationen vid Förenta Nationerna i New York har identifierats. Främst avseende uppföljning av Försvarsmaktens ekonomiska återkrav och personalärenden. Försvarsmakten avser återkomma till Regeringskansliet under 2009 i detta ärende.
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Truppinsatser
ISAF i Afghanistan
Status på förbandet
Sverige har sedan mars 2006 ledningsansvar för Provincial Reconstruction Team i Mazar e
Sharif, PRT MES och bidrar också med stabsofficerare till ISAF HQ och Regional Command
North, RC N HQ samt med personal till RC N Observation and Mentoring and Liasion Team,
OMLT kår och brigad. Bidraget uppgår till totalt ca 385 personer. Utöver svenska enheter
ingår en styrka på 100 personer från Finland och 2 rådgivare från USA i PRT MES.
Under våren genomfördes ett skifte mellan svenska och finska Monitor and Observation
Team, (MOT) i syfte att få en nationell jämn fördelning i respektive provincial office (PO) så
att det nu finns enheter från både Sverige och Finland i PRT:s samtliga fyra provinser. PRT
förstärktes med en pluton ur den strategiska reserven under tre månader vilket gav kontingenten en behövlig förstärkning.
Den svenska transportflygstyrkan vid Al Bateen Air base i Förenade Arabemiraten (UAE)
avvecklades under sommaren. Kvar finns personal ur FMLOG.
Genomförd verksamhet
PRT MES har under 2008 haft fokus på gemensamma stabilitetsoperationer tillsammans med
Afghan National Security Forces (ANSF).
Inledningen av året fokuserades på en stor närvaro i gränsområdet mellan RC N och RC W.
Behovet av en mer permanent närvaro av ANSF hade identifierats och därför genomfördes en
stor operation under januari med styrkor ur såväl de norska, svenska PRT:na och tyska enheter ur RC, samt delar av den afghanska 209. kåren.
För att förbättra säkerhetssituationen för Non Govermental Organizations (NGO), inom PRT
MeS och i andra delar av RC N, genomfördes en gemensam operation med Afghan National
Army (ANA) i syfte att ringa in ledaren för en av de mest aktiva kriminella grupperna verksam längs route 5. Operationen kröntes med framgång då individen efter flera månaders intensiva ansträngningar, från PRT och ANA, sida till sist inte såg någon annan utväg än att
frivilligt ge sig till den afghanska säkerhetstjänsten.
På grund av den stränga vintern levererades under det första kvartalet stora mängder förnödenheter till den afghanska lokalbefolkningen. Arbetet genomfördes främst av olika hjälporganisationer i samarbete med ANSF och PRT MeS.
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Förbandet har i force protectionsyfte genomfört informationsoperationer och CIMIC -insatser.
Förbandet var under november inblandat i ett flertal incidenter i anslutning till huvudvägen
”Route 5”, där personal ur PRT MeS var utsatt för beskjutning av kriminella element vid flera
tillfällen.
Planering för utökning av Camp Northen Light har avbrutits under hösten, pga svårigheter
med markförvärv. Andra alternativ ses över.
Betydelsefulla erfarenheter
Nationell strategi och myndighetssamverkan är av avgörande betydelse för att nå slutmålet
med insatsen. Ambassadör Oljelunds rapport utgör ett bra underlag i detta arbete.
Förstärkningen med delar ur strategiska reserven genomfördes inom angiven beredskapstid.
Erfarenheter främst avseende förberedelser och transporter har gjorts i samband med denna
förstärkning.
Combat Camera har genomfört ett antal uppdrag under året med bra resultat.
Under december tillfördes den svenska kontingenten obemannade flygfarkoster. UAV systemet Falken har, trots kort tid i operationsområdet, visat sig öka den operativa effekten.
Ett stort antal operationer i samverkan med ANA har genomförts med ett mycket bra resultat.
Detta visar på vikten av ett fortsatt aktivt och utvecklat samarbete mellan det svenska förbandet och de lokala säkerhetsstyrkorna, för att nå ytterligare framgång och ett stabilare läge i
provinserna.
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Operativ effekt
Försvarsmaktens bedömning är att närvaron tillsammans med ANSF påtagligt bidrar till att
normalisera och stabilisera området.
Den ökade nationella samordningen av Försvarsmaktens verksamhet och bistånd / utvecklingsarbete som inleddes under året kommer på sikt att öka den operativa effekten.
Påverkan på Försvarsmaktens förmågeutveckling
Försvarsmakten har utvecklat förmågan främst inom nedanstående områden:
•

Ökad förmåga till flygning i hotmiljö.

•

Etablera och verka från en Forward Operations Base över en längre tid.

•

Samverka med övriga myndigheter t ex SIDA.

•

Risk- och hotbedömning.

•

Counter improviced explosives devices (C-IED)

•

Utnyttja instrumentet den strategiska reserven.

•

Nordisk samverkan.
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KFOR i Kosovo
Status på förbandet
Den svenska insatsen inom ramen för KFOR (Kosovo Force) syftar till att under FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (år 1999) verka för "a safe and secure enviroment". Det svenska bidraget har under 2008 reducerats från ca 360 till ca 250 personer.
Det svenska bidraget till RLMT och LMT avvecklades i stort sett under året. Nuvarande bidrag innefattar tio personer som tillhör HQ Multinational Task Force Centre (HQ MNTF C)
och är grupperade på Camp Ville i Lipljan. Tio personer tillhör HQ KFOR och är grupperade
på Film City i Pristina. Sverige har 12 personer grupperade på Camp Slim Lines tillsammans
med Storbritannien. Övrig personal är utgångsgrupperad vid Camp Victoria.
Genomförd verksamhet
Förbandet har genomfört ett stort antal operationer med syfte att skapa säkerhet kopplat till
utropandet av Kosovos självständighet och övergången från UNMIK till EULEX.
Betydelsefulla erfarenheter
Det krävs tid och noggranna förberedelser för att på ett effektivt sätt avveckla förmågor.
Tydligheten med en hårdare knytning till rekryteringsansvarigt förband och med insatsorganisationen i botten har inneburit att det blivit något lättare att besätta numerären inom insatsen.
Rekrytering och bemanning av yrkes/reservofficersbefattningar och vissa specifika befattningar har trots detta även under 2008 erbjudit stora utmaningar för såväl förband som för
personalfunktioner som stödjer utlandsstyrkan.
Operativ effekt
Förbandet har genomfört ett stort antal operationer med syfte att skapa säkerhet kopplat till
utropandet av Kosovos självständighet och övergången från UNMIK till EULEX.
Representanter för den multinationella stridsgruppen MNTF C, där ett svenskt truppbidrag
ingår, har i olika former uttryckt att de svenska truppreduceringarna under året varit kännbara.
Påverkan på Försvarsmaktens förmågeutveckling
Fortsatt utveckling inom områdena internationell samverkan och underrättelsetjänst.

HÖGKVARTERET

Datum

2009-02-20

Bilaga 4
23 386: 51656
Sida 8
(24)

EUFOR i Tchad och Centralafrikanska Republiken
Status och genomförd verksamhet
Regeringen fattade i december 2007 beslut om att Försvarsmakten skulle ställa en svensk
väpnad styrka bestående av cirka 200 personer till förfogande under högst 6 månader för deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken
(CAR).
Förbandet, TD01, utgjordes av ett fordonsburet, förstärkt amfibieskyttekompani sammansatt
ur den internationella amfibiestyrkan (IAS) från Amfibieregementet. Förbandet var utbildat,
materiellt uppfyllt och klart att deployera i början av januari 2008. På grund av förseningar i
styrkegenereringen för EUFOR och händelseutvecklingen i Tchad och då framförallt kring
huvudstaden N´djamena försenades deployeringen. Förbandet påbörjade deployering i slutet
av februari.
TD01 löste under insatsen bevakning av de båda EUFOR-camperna i Abéché och
N´Djamena. Förbandet var även över tiden den manöverenhet inom EUFOR som Force
Commander hade handlingsfrihet med. Detta innebar att förbandet fick lösa en mängd skiftande uppgifter såsom skydd och eskort av konvojer, förstärkning av Force Protection (FP)
vid EUFORs södra bataljon i CAR samt ett stort antal patrulluppdrag i hela operationsområdet. Förbandet var även från och med slutet av mars EUFORs Quick Reaction Force (QRF).
I mars 2008 fick Försvarsmakten en ny anvisning i syfte att inleda planering och förberedelser
för ett förlängt bidrag till insatsen i Tchad och CAR. Riksdags- och regeringsbeslut om en
förlängning togs i juni 2008.
Det reducerade förbandet för förlängningen, TD01F, bestod av 125 personer och löste av
TD01 i juli 2008. Förutom att avveckla insatsen i Tchad, löste även förbandet fram till september uppgifter för EUFOR i form av bevakning, eskort samt patrulluppdrag i området runt
Abéché. Förbandet påbörjade återtransport av materielen i september. Den avslutande fartygstransporten med materiel återkom Sverige i slutet av november 2008 och därmed var insatsen
i Tchad/CAR med TD01 samt TD01F avslutad.
F7 har vidare genomfört transportstöd för TD01 till och från samt inom Tchad. Utöver detta
har även VIP-transporter genomförts till olika områden under året.
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Betydelsefulla erfarenheter
Personalramarna på 200 personer för TD01 respektive 125 personer för TD01F har varit försvårande, men inte begränsande för lösande av förbandens huvuduppgifter. Under insatsen
med TD01 har en finsk pluton varit integrerad i amfibieskyttekompaniet. Efter genomförd
insats är rekommendationen att inte blanda enheter från olika nationer på kompaninivå eller
lägre.
TD01 rekryterades huvudsakligen ur befintligt registerförband (IAS). Kompletterande rekrytering genomfördes i enlighet med ordinarie rutiner. Det politiska beslutet om förlängning/förstärkning av insatsen fattades i ett sent skede vilket omöjliggjorde motsvarande process för TD01F. Förlängningen av det svenska bidraget till EUFOR Tchad/RCA genomfördes
med en rekrytering till TD01F företrädesvis ur TD01, kvarvarande delar av IAS samt NBG.
Styrningarna i kombination med en mycket brådskande process försvårade rekryteringen. Metoden med förlängning av kontrakt har i efterhand visat sig olycklig.
Utöver förbanden TD01 och TD01F har insatsen tillförts en deployerings- respektive avvecklingsstyrka. Detta har varit en direkt förutsättning för att förbanden kunnat utveckla maximal
effekt under så lång tid som möjligt. Behovet av en deployeringsstyrka även när enklare tillfälliga baser eller camper skall etableras är tydligt. Sammansättningen är beroende av kompetens i förbandet, infrastrukturella miljön, möjligheten till stöd från andra länder samt tidsförhållanden.
Insatsen har präglats av en mycket utmanande logistik. Generellt sett konstateras att mer materiel medfördes än vad som krävdes, vilket förklaras av att förbandets uppgifter och basering
initialt inte varit tillräckligt utklarade.
Operativ effekt
Det svenska truppbidraget (TD01 och rotationsförbandet TD01F) har under en sammanlagd
tid av ca 6 månader löst uppgifter åt EUFOR i Joint Operations Area (JOA). Förbanden har
med sin förmåga, präglad av professionalism och flexibilitet, avsevärt underlättat för övriga
förband inom EUFOR att kunna deployera och lösa sina uppgifter i respektive ansvarsområde. Det svenska truppbidraget var tidigt på plats och har givit en god operativ effekt i insatsområdet genom att kunna lösa ett antal olika uppgifter, och därigenom givit EUFOR ökad
handlingsfrihet.
Transportflygningar till stöd för TD 01 har varit en förutsättning för insatsens etablering, deployering och avveckling inom beslutad tidsrymd.
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Påverkan på Försvarsmaktens förmågeutveckling
Försvarsmakten har med insatsen i Tchad och Centralafrikanska republiken genomfört sin
första internationella insats med ett amfibieförband under nationell ledning av Marinens Taktiska Stab (MTS). Insatsen har väsentligt ökat MTS förmåga till ledning av internationella
insatsförband.
Insatsen har präglats av korta förberedelsetider, relativt kort varaktighet och en mycket utmanande logistik. Truppbidraget har varit modulärt sammansatt ur ett beredskapssatt marint registerförband. TD01 och TD01F har verkat mitt i Afrika på upp till tre platser samtidigt med
ca 100 mil mellan förbandsdelarna. Insatsen har bidragit till utvecklingen av Försvarsmaktens
förmåga att kunna verka i en miljö med mycket begränsad infrastruktur och krävande förhållanden samt Försvarsmaktens förmåga att kunna deployera och stödja förband på stora avstånd.
Försvarsmakten har också ökat sin förmåga att:
•

Genomföra flygning i hotmiljö,

•

Etablera och verka från en forward operation base under primitiva förhållanden,

•

Genomföra hot- och riskanalys,

•

Genomföra samverkan inom norden (Finland),

•

Snabbt organisera, etablera och avveckla en mission samt

•

Samverka inom EU ledningsorganisation.
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EUFOR i Bosnien-Hercegovina
Status på förbandet
Den svenska insatsen är avvecklad.
Genomförd verksamhet
Vid årets ingång bestod insatsen av två liasion and observation team (LOT), stabsofficerare
ingående i EUFOR HQ i Sarajevo samt ett NSE , totalt 24 personer. I samband med inplanerad rotation under april 2008 avvecklades insatsen.
Betydelsefulla erfarenheter
Den svenska insatsen har avvecklats på ett bra sätt och inga restpunkter återstår.
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Jämställdhetsperspektiv (bl.a. UNSCR 1325/2000)
Vilka insatser har föregåtts av en analys ur ett jämställdhetsperspektiv (bl.a. UNSCR
1325/2000) samt vad detta inneburit för genomförandet av dessa insatser.
Inför KS 17 genomfördes en analys som tydliggjorde att förmågan att arbeta med genderdimensionerna i insatsen skulle vinna på att utvecklas. En fördjupad utbildning (utöver baspaketet på 4 h) gavs till en utvald grupp av nyckelpersonal. Detta bidrog i sin tur till att personal
ur KS 17 i högre grad kunde identifiera situationer där det var centralt att hantera genderaspekter inte minst med syftet att öka den operativa effekten. Under senare delen av insatsen
genomfördes en funktionsuppföljning gender som visade att förmågan att arbeta med ett integrerat genderperspektiv i insatsen ytterligare behöver stärkas.
Insatsen i Afghanistan har särskilt analyserats ur ett gender/1325 perspektiv och detta har i sin
tur inneburit flera åtgärder;
•
•

•

•

Framtagandet av ett genderannex i operationsplanen för ISAF.
Under 2008 har ett material tagits fram inkluderande en analys av möjlighetsutrymmet att implementera UNSCR 1325/2000 samt genderdimensioner med fokus
på det norra området där svensk trupp verkar. Materialet bygger på intervjuer i fält
och i Sverige samt studier av rapporter och annat skrivet material. Syftet med detta
material, som kontinuerligt kommer att uppdateras, är att bidra till kunskapsuppbyggnaden i Försvarsmakten.
I syfte att integrera UNSCR 1325/2000 och gender-dimensionerna i den dagliga
verksamheten vid PRT har en Gender Field Advisor tillförts förbandet, med start
under FS 15. Dessa åtgärder har sammantaget inneburit en allmän ökad kunskap i
organisationen kring såväl genderdimensioner som kultur vilket i sin tur återkopplas till organisationen och utvecklar pågående utbildningar. Det har också inneburit en bredare informationsinhämtningsbas samt en utveckling av befintliga samverkansytor/forum.
Inom ramen för det nordiska samarbetet, NORDSUP, kommer under en tvåårsperiod (med för Sveriges del start under 2009) i Afghanistan ett utvecklingskoncept
att prövas; MOT 1325. Under 2008 har informationsinhämtning, planering och rekrytering inför detta konceptutvecklingsprojekt genomförts.

I den svenska kontingenten som tjänstgjort i EUFOR TCHAD RCA utsågs en Gender Focal
Point i syfte att redan från början vara den kontaktyta som efterfrågades av det operativa högkvarterets Gender Advisor. Under 2008 har Försvarsmakten anställt två Gender Advisors till
operationen i Tchad. Sammantaget är slutsatsen att det pågående arbetet med den operativa
verksamheten i fokus bidrar till en ökad förståelse för och kunskap om vad arbetet med
UNSCR 1325/2000 innebär för verksamheten.
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Ekonomiskt utfall per anslagspost 6.1.2 och 5.2.1
ANSLAGSPOST 6:1.2
Total ram
anslagssparande 237 374 tkr =
Beviljat utnyttjande2
Utfall
Utfall/Beviljat utnyttjande

1 630 000 +
1 867 374 tkr
1 830 000 tkr
1 664 620 tkr
91 %

ANSLAGSPOST 5:2.1
Ram
Utfall
Utfall / Ram

2

76 000 tkr
66 056 tkr
87 %

Försvarsmakten disponerar endast de delar av anslaget som regeringen särskilt beslutar om per insats eller
uppgift
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Ekonomiskt utfall per insats under anslagsposten 6:1.2
ISAF i Afghanistan
Ram
Utfall
Utfall / Ram

782 500 tkr
761 229 tkr
97 %

Ramen för uppgiften ISAF har under året utökats med 10,5 mnkr, från 772 mnkr till 782,5
mnkr. Då justeringen av utgiftsramen kom sent under verksamhetsåret har endast verksamhet
för ca 2 mnkr kunnat beslutas och genomföras. Resterande 8,5 mnkr av ramökningen har alltså inte kunnat nyttjas.
I sin helhet har uppgiften ISAF ett ekonomiskt underskridande för verksamhetsåret 2008.
Främst beror detta på ett relativt stort underutnyttjande avseende personalkostnader. Även
kostnader för samband och medicinsk repatriering har understigit budgeterade belopp.
Kostnaderna för tekniskt underhåll av materiel samt kostnader för infrastruktur och drift av
Camp Northen Light har överstigit budgeterade belopp. Till detta kommer ökade kostnader
för transporter, främst flygtransporter.
Under året har dessutom följande verksamhet förändrats/genomförts:
•

En ny transportlösning för personaltransporter mellan Förenande Arabemiraten och
Afghanistan.

•

Det genomfördes en förstärkningsinsats med en pluton under sommarperioden (ca 3
mån).

•

Ett försök med obemannade flygfarkoster har påbörjats och kommer att pågå även under 2009.
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Utveckling av Camp Northern Light (CNL) i Afghanistan
Ram
Utfall
Utfall / Ram

50 000 tkr
40 259 tkr
81 %

Den ekonomiska ramen för uppgiften ”utveckling av Camp Northern Light, (CNL)” i Afghanistan har under 2008 varit oförändrad på 50 mnkr. Under året har verksamheten drabbats av
ett antal avbrott och arbetet med en expansion av CNL har för tillfället stoppats.
Under kvartal fyra gjordes en bedömning att relativt stora delar av utfallet för året, ca 20
mnkr, skulle falla ut först 2009. Då mycket av den redan beställda materielen för utbyggnaden
har kunnat användas vid pågående ombyggnation av nuvarande campområde återfinns ett
slutligt utfall på 40,2 mnkr under 2008.
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KFOR i Kosovo
Ram
Utfall
Utfall / Ram

455 500 tkr
438 176 tkr
96 %

Det ekonomiska utfallet avseende KFOR slutar med ett underutnyttjande. Underutnyttjandet i
jämförelse med utgiftsramen härrör sig främst till att viss verksamhet är flyttad till 2009 samt
i vissa fall att olika faktorer har gjort att kostnaderna har blivit lägre än vad som bedömdes i
samband med budgeteringen.
Avseende verksamhet som är förskjuten till 2009 kan bland annat nämnas införskaffande av
ett nytt vattenreningsverk med tillhörande byggnad, samt ett besök av fältartister.
Vidare har inga medicinska repatrieringar av någon större omfattning behövt genomföras under 2008.
Områden som har fått ett lägre ekonomiskt utfall än beräknat är framförallt personal- och
sambandskostnader.
Ytterligare en parameter som har bidragit till underutnyttjandet är att det har varit utländska
förband förlagda vid den svenska förläggningen Camp Victoria i större omfattning än bedömt
vilket bidragit till större intäkter än budgeterat.
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EUFOR i Tchad/CAR
Ram
Utfall
Utfall / Ram

391 000 tkr
320 301 tkr
82 %

Insatsen påbörjades i Tchad i mars 2008. Den första personalomgången avlöstes i juli och
augusti av förlängningsstyrkan. Insatsen avslutades i november 2008.
Den stora differensen mellan utgiftsram och utfall kan till största delen förklaras med att materielunderhåll och återställningskostnader som ursprungligen planerades att genomföras under 2008 ingår i ramen. Denna verksamhet kommer genomföras under 2009 och är budgeterad till ca 50 mnkr.
Svårigheter att kostnadsberäkna strategiska transporter och de delar av förbandets kostnader
(t.ex. livsmedels- och boendekostnader) som administrerats via den EU-gemensamma finansieringsmekanismen ATHENA har föranlett vissa budgetmässiga reservationer som fått ligga
kvar under hela budgetåret.
Vidare var personalkostnaderna något överbudgeterade vilket framför allt berodde på att
schablonprissättning av löner tillämpades i samband med budgetarbetet.
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ALTHEA i Bosnien-Hercegovina
Ram
Utfall
Utfall / Ram

15 000 tkr
11 705 tkr
78 %

Verksamheten avslutades första halvåret 2008.
UNAMID i Sudan
Ram
Utfall
Utfall / Ram

25 000 tkr
23 602 tkr
94 %

Förberedelser för truppinsats inom UNAMID påbörjades sent under 2007. Insatsen genomfördes inte och utfallet avser framförallt löner för kontrakterad personal.
UNMIL i Liberia
Ram
Utfall
Utfall / Ram

14 000 tkr
14 912 tkr
107 %

Utfallet avser verkstadsåtgärder på materiel som användes vid insatsen i Liberia. Överskridandet av utgiftsramen beror på att åtgärder som planerats för 2009 genomfördes redan 2008.
UNIFIL i Libanon
Ram
Utfall
Utfall / Ram

20 000 tkr
19 631 tkr
98 %

Utfallet avser verkstadsåtgärder på materiel som användes vid den marina insatsen utanför
Libanons kust och vid den tillhörande landenheten på Cypern. Resterande materiel kommer
återställas under 2009 till en kostnad om knappt 2 000 tkr.
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ÖVRIGT
ATHENA
Ram
Utfall
Utfall / Ram

60 000 tkr
20 732 tkr
35 %

Uppgiften avser betalningar till den EU-gemensamma finansieringsmekanismen ATHENA.
Budgeten för uppgiften hanteras centralt i Bryssel och Försvarsmakten har ingen beslutanderätt avseende dessa medel.
ÖVRIGT
Ram
Utfall
Utfall / Ram

17 000 tkr
14 073 tkr
83 %

Uppgiften avser framförallt kostnader för prehab/rehab verksamhet, dvs. hantering av det personella uppföljningsansvaret. Under uppgiften hanteras även valutakursdifferenser och övriga
kostnader som inte direkt kan kopplas till en pågående insats.
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Ekonomiskt utfall under anslagsposten 5:2.1
Kapitlet inleds med en sammanfattning avseende ekonomin för observatörsinsatserna, därefter
presenteras utfallet för varje uppgift med en högre detaljupplösning.
ANSLAG 5:2.1
Ram
Utfall
Utfall / Ram

76 000 tkr
66 056 tkr
87 %

I likhet med föregående år har oförutsedda händelser (främst tillfälliga vakanser och egna
uppsägningar) påverkat ekonomin.
I stort överensstämmer utfall med prognoser.
Det underutnyttjande som redovisas beror även i år på att Försvarsmakten rekryterat färre
befattningar än vad som budgeteras för. Dialog med UD har genomförts under året. Justering
av regleringsbrevet har inte skett, därav den relativt stora avvikelsen mellan utfall och ekonomisk ram.
För de insatser där familjen till observatören kan följa med till insatsområdet utgör kostnaden
för medföljande en osäkerhetsfaktor. Kostnaden för observatörens medföljande beräknas efter
schablon innan de exakta familjeförhållandena är kända.
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MONUC i DR Kongo
Ram
Utfall
Utfall / Ram

8 800 tkr
7 587 tkr
86 %

UNMEE i Etiopien och Eritrea
Ram
Utfall
Utfall / Ram

4 400 tkr
3 305 tkr
75 %

UNMIS i Sudan
Ram
Utfall
Utfall / Ram

8 800 tkr
7 925 tkr
90 %

UNAMID i Sudan
Ram
Utfall
Utfall / Ram

3 300 tkr
1 628 tkr
49 %

AMIS i Sudan
Ram
Utfall
Utfall / Ram

1 100 tkr
627 tkr
57 %

EU Liberia
Ram
Utfall

0 tkr
15 tkr

Uppgiften var 2007 bidragsfinansierad med 1 500 tkr via anslag 5.2.4. Bidraget skulle även
täcka restkostnader under 2008.
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MINURCAT i Tchad och Centralafrikanska republiken
Ram
Utfall
Utfall / Ram

1 700 tkr
647 tkr
38%

Uppgiften var 2007 bidragsfinansierad med 1 125 tkr via anslag 5.2.4. Bidraget skulle även
täcka delar av restkostnader under 2008.
UNAMA i Afghanistan
Ram
Utfall
Utfall / Ram

1 700 tkr
490 tkr
29 %

UNMOGIP i Indien och Pakistan
Ram
Utfall
Utfall / Ram

11 000 tkr
10 486 tkr
95 %

NNSC i Korea
Ram
Utfall
Utfall / Ram

10 900 tkr
11 747 tkr
108 %

UNMIN i Nepal
Ram
Utfall
Utfall / Ram

5 000 tkr
3 740 tkr
75 %

UNOMIG i Georgien
Ram
Utfall
Utfall / Ram

5 000 tkr
4 027 tkr
81 %
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EUMM på Balkan
Ram
Utfall
Utfall / Ram

900 tkr
592 tkr
66 %

UNTSO i Mellanöstern
Ram
Utfall
Utfall / Ram

10 200 tkr
10 556 tkr
103 %

UNIFIL i Libanon
Ram
Utfall

0 tkr
1 268 tkr

OSSE i Georgien
Ram
Utfall

0 tkr
426 tkr

Övrigt/Gemensamma insatskostnader
Ram
Utfall
Utfall / Ram

3 200 tkr
990 tkr
31 %
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Återkravshantering mot FN
Under året har återkravshandläggare vid Försvarsmakten samlat in underlag till krav, sammanställt dessa och sänt in dem till FN via den svenska delegationen vid FN.
Avseende inbetalningar från FN har Försvarsmakten under perioden 2005 till 2008 erhållit ett
aggregerat belopp av 12,7 mnkr där det inte kunnat identifieras vilken verksamhet eller vilken
tidsperiod som inbetalningarna avser.
Försvarsmakten har vid ett flertal tillfällen begärt in dokument (s.k. Payment Letter) från FN
som visar vilka återkrav som nyss nämnda inbetalningar åsyftar. Försvarsmakten mottar dessa
dokument sporadiskt. Arbete med att förbättra rutiner och dialog mellan Försvarsmakten och
berörda motparter inom FN pågår.
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