BU 07/SR
HÖGKVARTERET

Bilaga 14

Datum

HKV beteckning

2006-04-25

23 383:66586
Sida 1 (5)

Redovisning rörande materiel, anläggningar samt forskning och
teknikutveckling
(SR 37, 38, 39 och 81 – regeringsbeslut 9, regleringsbrev för 2006, 2005-1215, Fö2004/1370/MIL, m fl)
(Sju hemliga underbilagor)
INNEHÅLL
1.
1.1
1.2

SR 37 – Plan för materielförsörjning........................................................... 2
Uppgiften ..................................................................................................... 2
Redovisning ................................................................................................. 2

2.1
2.2

SR 38 – Plan för anläggningar...................................................................... 2
Uppgiften ..................................................................................................... 2
Redovisning ................................................................................................. 3

2.

3.

SR 39 – Plan för forskning och teknikutveckling ....................................... 3
3.1 Uppgiften ..................................................................................................... 3
Redovisning........................................................................................................... 3

4.

SR 81 – Materiellt innehåll i bemyndiganderamen för 2007 ..................... 5
4.1 Uppgiften ..................................................................................................... 5
4.2 Redovisning ................................................................................................. 5

Underbilagor
(Hemliga underbilagor insänds med HKV skr 2006-04-25, H 23 383:80753)
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

Tabell – SR 37 – Plan för materielförsörjning samt redovisning av objektsramar
Tabell – SR 38 – Planering för anskaffning av anslagsfinansierade anläggningar
Tabell – SR 39 – Plan för forskning och teknikutveckling
Tabell – Förslag till bemyndiganderam
Tabell – Beställningsbemyndiganden för materielobjekt och anslagsfinansierade
anläggningar
Tabell – Beställningsbemyndiganden för forskning och teknikutveckling
Tabell – SR 81 – Materiellt innehåll i bemyndiganderamen för 2007

BU 07/SR
HÖGKVARTERET

Bilaga 14

Datum

HKV beteckning

2006-04-25

23 383:66586
Sida 2 (5)

1.

SR 37 – Plan för materielförsörjning

1.1

Uppgiften

Ur regleringsbrev för 2006, 2005-12-15, Fö2004/1370/MIL, m fl:
”Försvarsmakten skall redovisa myndighetens materielförsörjningsplanering i
budgetunderlaget i prisläge 2006. Redovisningen skall göras så att den tydligt
beskriver spårbarheten från insatsorganisationens prioriterade behov till materielplanens innehåll. Planeringen skall redovisas årsvis för åren 2006-2011 och
översiktligt för perioden 2012-2016. Materielobjekt som omfattar vidareutveckling, utveckling eller nyanskaffning där den totala kostnaden uppgår till 50 miljoner kronor eller mer skall särredovisas. Redovisningen skall innehålla förslag på
viktigare materielobjekt för insatsorganisationens utveckling och operativa förmåga med planerad besluts- och anskaffningstidpunkt under 2007. Redovisningen
skall utformas enligt den modell som framgår av bilaga 7. Dessutom skall en materielplan lämnas som, så långt lämpligt, innehåller en redovisning av system
eller objekt i relation till indelningen i funktioner. Planen skall också innehålla en
summering per system och objekt. Därutöver skall en beskrivning av planens konsekvenser för industrins möjligheter att etablera samarbetsprojekt med andra
länder lämnas.”
”Samtliga planer (materiel, anläggningar, forskning och teknikutveckling) skall
också redovisas i prisläge 2007 senast den 1 november 2006. Dessa planers omfattning och innehåll utformas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).”
1.2

Redovisning

Redovisning framgår av hemlig underbilaga 14.1.

2.

SR 38 – Plan för anläggningar

2.1

Uppgiften

Ur regleringsbrev för 2006, 2005-12-15, Fö2004/1370/MIL, m fl:
”Försvarsmakten skall redovisa myndighetens anläggningsplanering i budgetunderlaget i prisläge 2006. Planeringen skall redovisas årsvis för åren 2006-2011
och översiktligt för perioden 2012-2016. Investeringar för enskilt objekt med en
total kostnad på 30 miljoner kronor eller mer skall särredovisas. Redovisningen
skall utformas enligt den modell som framgår av bilaga 7.
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De investeringar i grundorganisationen som behövs för att uppfylla åtaganden
enligt lag skall prioriteras. När det gäller övriga investeringar i grundorganisationen skall olika alternativ prövas innan beslut om investeringar fattas.”
”Samtliga planer (materiel, anläggningar, forskning och teknikutveckling) skall
också redovisas i prisläge 2007 senast den 1 november 2006. Dessa planers omfattning och innehåll utformas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).”
2.2

Redovisning

Redovisning framgår av hemlig underbilaga 14.2.

3.

SR 39 – Plan för forskning och teknikutveckling

3.1

Uppgiften

./14.2 (H)

Ur regleringsbrev för 2006, 2005-12-15, Fö2004/1370/MIL, m fl:
”Försvarsmakten skall redovisa myndighetens planering för forskning och teknikutveckling (FoT) i budgetunderlaget i prisläge 2006. Planeringen skall redovisas
årsvis för åren 2006-2011 och översiktligt för perioden 2012-2016. Försvarsmakten skall vidare redovisa hur planen samordnas med Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk. Beställningar av FoT-projekt där den
totala kostnaden uppgår till 20 miljoner kronor eller mer skall särredovisas liksom särskilt väsentliga projekt för insatsorganisationens utveckling. Redovisningen skall utformas enligt den modell som framgår av bilaga 8.
Redovisningen skall kompletteras med en övergripande bedömning av hur stor
andel av FoT som avses genomföras i internationell samverkan åren 2006-2007.
Samtliga planer (materiel, anläggningar, forskning och teknikutveckling) skall
också redovisas i prisläge 2007 senast den 1 november 2006. Dessa planers omfattning och innehåll utformas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).”
Redovisning
Redovisning (tabell) framgår av hemlig underbilaga 14.3.
Bedömning av hur stor andel av FoT som avses genomföras i internationell
samverkan åren 2006-2007
Bedömningen enligt ovan avser de delar av verksamheten som finansieras ur anslagsposten för forskning och teknikutveckling (FoT) samt vissa delar ur anslagsposten 6.2.1 som direkt kan härledas till FoT. Det senare avser främst teknikut-
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veckling inom materielsystemen (Ms) 196 och 380. Ett exempel på det senare kan
vara den internationella samverkan som genomförs multilateralt i ETAP. Verksamheten inom dessa Ms benämns populärt ”lillfot”.
Bedömningen innefattar vidare enbart de satsningar som görs med statliga medel.
Således ingår inte de egensatsningar som i många fall görs av industriföretag som
deltar i projekt. Inte heller avtalsslutande utländsk partners satsningar inräknas.
Eftersom berörda planerings- och redovisningssystem inte med automatik kan ge
statistiskt underlag i denna frågeställning har bedömd omfattning naturligen vissa
osäkerheter. Dessa osäkerheter förstärks av att bedömningen av omfattningen av
internationella samarbeten för berörda projekt i många fall fått göras mot ännu
inte träffade avtal med andra nationer men ändå kan inräknas under begreppet
överenskomna, vilket nyttjats i detta fall.
En betydande del av forskningsutbytet anses utgöras av informationsutbyte av
akademisk forskningskaraktär i likhet med underlag som av berörda myndigheter
lämnats till Försvarsförvaltningsutredningen.
Avseende forskningen som utförs på FM uppdrag vid FOI och FHS görs övergripande bedömningen att andelen forskningsprojekt som har inslag av kontrakterad eller överenskommen internationell samverkan eller informationsutbyte år
2006 är i storleksordningen drygt 70%. För år 2007 kan en ökande ambition avseende internationell samverkan höja andelen till upp emot 75% trots planerat reducerad anslagspost för FoT.
Den ekonomiska delen som överenskommits eller kontrakterats för internationell
samverkan inom forskningen bedöms vara cirka 70 Mkr.
Avseende teknikutvecklingen som utförs på FM uppdrag genom FMV görs den
övergripande bedömningen att andelen projekt som har inslag av kontrakterad
eller överenskommen internationell samverkan år 2006 är cirka 40 %. Denna nivå
bedöms komma att gälla även för år 2007.
Den ekonomiska delen som överenskommits eller kontrakterats för internationell
samverkan bedöms vara ca 130 Mkr för år 2006. Bedömningen för år 2007 är att
omfattningen kommer att nedgå något till följd av planerat reducerad anslagspost
för FoT.
I en något vidare bedömning som gjorts som underlag för rapportering till EDA
har inräknats ytterligare delar ur anslagsposten 6.2.1 varvid totalsumman uppgår
till c:a 235 Mkr för år 2006.
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4.

SR 81 – Materiellt innehåll i bemyndiganderamen för
2007

4.1

Uppgiften

Ur regleringsbrev för 2006, 2005-12-15, Fö2004/1370/MIL, m fl:
”Försvarsmakten skall i budgetunderlaget för 2007 redovisa det materiella innehållet i myndighetens förslag till bemyndiganderam. Försvarsmakten skall i delårsrapporten för 2006 lämna en reviderad bemyndiganderedovisning. Redovisningen skall ställas upp enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag, kap 9 samt kompletteras med utfallssiffror per den 30 juni i enlighet med tabellerna i bilaga 9.”
4.2

Redovisning

Redovisning framgår av hemlig underbilaga 14.7 vilken insänds 2006-06-15 i
enlighet med Hemställan om senarelagd redovisning för vissa särskilda redovisningar ( 2006-04-19, FM bet 23 250: 66 556).
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