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1.

Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild redovisning nr 14 – Identifiering
och implementering av systemhus

1.1

Uppgiften

Ur Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för
Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild redovisning nr 14:
”Försvarsmakten skall identifiera lämpliga systemhus och lämna förslag till implementering av desamma. Underlaget skall baseras på uppdrag 75 om industrins
framtida roll som framgår av regeringens beslut om regleringsbrev för år 2005
avseende Försvarsmakten 2005-06-16.
1.2

Sammanfattning

Försvarsmakten har uppfattningen att industrin kan och bör ges utökade arbetsuppgifter i materielförsörjningen. Förutsättningen för detta är att en ökad gemensam kostnadseffektivitet kan uppnås.
I enlighet med vad som redovisades i SR 75, Industrins framtida roll, driver Försvarsmakten ett omfattande arbete för att genomföra dessa förändringar och har
det senaste året, tillsammans med FMV, initierat flera överföringar av omfattande
uppgifter till industrin (redovisas nedan).
Försvarsmakten har under innevarande år också tagit fram en övergripande strategi för OPS, Offentlig Privat Samverkan1.
FMV har på Försvarsmaktens uppdrag granskat möjligheterna till överföringar
och presenterat dessa i den så kallade Systemhusutredningen2. Denna utredning
används som underlag för att identifiera möjliga överföringar. Utredningen har
presenterats för Försvarsförvaltningsutredningen.
Ett överförande av det här slaget medför omfattande och långsiktiga konsekvenser, vilket ställer krav på ett rigoröst förarbete inom Försvarsmakten och FMV
samt tidskrävande förhandlingar med industrin. Det ställer också krav på långsiktig planering grundad på långsiktiga och stabila ekonomiska planeringsförutsättningar. Dessutom måste överföringen av verksamhet göras utifrån ett helhetsperspektiv så att inte skadliga sidoeffekter skapas. Försvarsmakten har därför, till1

HKV 2006-01-12, 25 100:60814, Beslut avseende införande av strategi för Offentlig Privat samverkan (OPS)
2
FMV 2005-06-09, 35419/2005, FMV förslag avseende systemhus- och systempartneråtaganden Slutrapport
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sammans med FMV, inom ramen för arbetet med att omhänderta effekterna av
Försvarsförvaltningsutredningen, påbörjat ett arbete med målsättningen att
”realisera verksamhetsöverföringen av uppgifter från de statliga aktörerna till
näringslivet genom att identifiera, initiera och koordinera möjliga och påbörjade
OPS-projekt.”
Uppgifterna för arbetsgruppen är bland annat att:
• Omsätta utarbetad strategi, handlingsregler, generell processbeskrivning
samt erhållna erfarenheter till praktiska checklistor och åtgärdsbeskrivningar (=gå från teori till genomförande).
• Utarbeta riktlinjer för hur FM krav och målsättningar skall tas fram för
OPS-åtaganden, bla avseende revidering av H-MÅL.
• Pröva, prioritera och initiera OPS-projekt utgående från bl a besparingspotential och genomförbarhet.
• Koordinera pågående OPS-projekt.
• Analysera och dokumentera erfarenheter från pågående OPS-projekt.
• Förbereda överföring av arbetsgruppens uppgifter och arbete till ordinarie
processer, bland annat genom utbildning och överlämning.
Arbetsgruppen ingår i FM och FMV gemensamma Projekt X vars projektplan
presenterats för Försvarsdepartementet. Arbetsgruppen ska ha löst sina uppgifter
före 2006-12-31. Försvarsmakten avser att senast vid den tidpunkten återkomma
med en förnyad redovisning av pågående och planerade överföringar.
Försvarsmakten kommer också att i delårsrapporten och i årsredovisningen redovisa pågående och genomfört arbete med utökade åtaganden för industrin inom
bl.a. systemintegration och löpande drift och underhåll, i enlighet med Försvarsmaktens regleringsbrev 2006.
1.3

Pågående större OPS-arbeten

1.3.1

Gripen A1

Bakgrund
Chefen för Krigsförbandsledningen gav 2005-06-07 KRI LUFT och KRI UH i
uppgift att genomföra en förstudie av ett nytt vidmakthållandekoncept för JAS39.
Uppgiften skulle genomföras integrerat med industrin och FMV. Förstudien har
genomförts och redovisats för C PROD.
C PROD beslöt 2006-01-18, följande:
• Ärendet skall drivas vidare i enlighet med rapportens rekommendationer.
• Personal ur FÖRBE FV skall med stöd av personal ur FÖRBE LOG fortsatt
handlägga ärendet inom Dp leda genomförande av produktion.
• Strategin för OPS i FM och dess checklista skall nyttjas i den fortsatta beredningen.
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•

Beredning av koncept Gripen A2 skall ske i så snabb takt som möjligt.

Arbetsläge
Arbetsgruppen IPT Gripen A1 avslutades 2006-02-09 efter att ha fullföljt arbetet
enligt C PROD direktiv. FMV skall nu genomföra en fördjupad beredning av
ärendet. FM och FMV:VO Log skall ingå i beredningsgruppen. Avrapportering
skall ske senast 2006-06-30. Förslag till nytt uppdrag skall framgå.
Uppgiften att fortsatt bereda och samordna Gripen A2 genomförs i flygunderhållsutredningen, Fuh 2008, och kommer att redovisas under året.
Både arbetet med Gripen A1 och Fuh2008 (inkl Gripen A2) skall samordnas med
Projekt X.
1.3.2

Underhåll rörande undervattensinsatssystem

Bakgrund
Ärendet berör SAAB Underwater Systems" (SUS) i Motala och handlar om underhåll av undervattensinsatssystem, främst torpeder.
Ärendet har utretts av FMV och SUS under ca 2 års tid och finns avrapporterat i
en rapport från FMV. Yttranden och synpunkter finns från de närmast berörda,
dvs FM Log och Marinbasen. Rapporten bygger delvis på förhållandena innan FB
04 varför den behöver omarbetas. Ärendet brådskar eftersom den ekonomiska och
kompetensmässiga situationen vid SUS närmar sig kritiska nivåer.
Arbetsläge
2006-04-03 fattade C MTRLPROD beslut att ett beslutsunderlag ska utarbetas i
ärendet. Av underlaget ska framgå bland annat:
• FM behov av stöd från leverantören avseende utbildning av militär personal.
•

Tekniska krav på vidmakthållande.

•

Operativa och taktiska krav på utlämningsberedskap, klargöringskapaciteter, utlämningsfunktioner och stöd vid övningsverksamhet.

•

Ansvarsförhållandena mellan leverantör och FM, inklusive transportproblemen nationellt och internationellt,

Uppdraget skall genomföras i samverkan med 1.ubflj, 3.sjöstridsflj,
4.sjöstriflj, Amf1, MarinB, FM Log, SSS och ATO. Planen för genomförandet är avstämd med FMV och FM har ställt en offertförfrågan till FMV
med offertsvar 2006-05-04.
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Slutligt beslut i ärendet avses fattas i början av år 2007 och upphandlingen bör
vara genomförd 2007-06-01.
1.3.3

Utkontraktering av SK60

Bakgrund
I enlighet med Regeringsbeslut 2005-09-22, pågår förhandling om utkontraktering
av materielsystem SK60.
Offertförfrågan ställdes till FMV, 2005-11-23:
”Genomför förhandling med annan part om utkontraktering av flygsystem
SK60 vad avser ägande, drift, underhåll, vidmakthållande och avveckling av
systemet.
Resultatet av den mest ekonomiska lösningen skall presenteras i form av ett
preliminärt avtal som redovisas för FM under 2006.”
Offert från FMV, 2006-02-07.
Beställning samt FM kravspecifikation till FMV, 2006-03-02.
Request for Information (RFI) från FMV till industrin, 2006-04-06.
Arbetsläge
Arbetet leds och genomförs av FMV arbetsgrupp. Försvarsmakten deltar i styrgrupp samt beredningsgrupp.
Följande tidsplan är redovisad av FMV:
− Anskaffningsstrategi
− SOW samt upphandlingsstrategi
− RFQ
− Offerter från industrin
− Förhandling och preliminärt avtal
− FMV beslut
− Avtalsförslag till FM

2006-04-07
2006-04-21
2006-04-21
2006-07-21
2006-08-18
2006-08-25
2006-10-15

Efter att ha erhållit avtalsförslaget från FMV avser Försvarsmakten presentera
avtalsförslaget för regeringen.

