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1.

SR 33 – Plan för materiel och anläggningar

1.1

Uppgiften

Ur regeringsbeslut 38, Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Försvarsmakten, 2006-12-21, Fö2004/3263/EPS,Fö2005/1065/EPS, m fl:
”Försvarsmakten skall redovisa myndighetens planeringför materielförsörjning,
inklusive investeringsplan inom investeringsanslaget 6:2 Materiel och anläggningar samt anslaget 6:3 Forskning och teknikutveckling i budgetunderlaget i
prisläge 2007. Redovisningen skall göras så att den tydligt beskriver spårbarheten från insatsorganisationens prioriterade behov till materielplanens innehåll.
Planeringen skall redovisas årsvis för åren 2007-2012 och översiktligt för perioden 2013-2017 och utöver planerad verksamhet även omfatta ekonomiska konsekvenser för perioden av beställd verksamhet.
Redovisningen av materielobjekt skall sammanställas stridskraftsvis och ske
sammanhållet per större objekt så att en samlad bild över planernas verksamhet
och den samlade utgiften per materielobjekt erhålls.
Verksamheten i materielobjekt skall indelas i:
• Anskaffning (utveckling, nyanskaffning och vidareutveckling inom anslagspost
6.2.1) samt
• Materielnära verksamhet (vidmakthållande och avveckling inom anslagspost
6.2.2).
Materielobjekt där beställning förutsätter regeringens beslut, som omfattat anskaffning eller materielnära verksamhet där den totala kostnaden uppgår till 150
miljoner kronor eller mer, samt materielobjekt av väsentlig karaktär eller för vilka beslut- och anskaffningstidpunkt av vägvalskaraktär planeras under 2008 skall
särredovisas.
För de materielobjekt som särredovisas skall en sammanfattande beskrivning av
spårbarhet till insatsorganisation, materielobjektets omfattning och innehåll samt
planerad utveckling redovisas. Där koppling finns till de av regeringen utpekade
nischerna som framgår av budgetpropositionen för 2007 (prop 2007/07:1) samt
där internationellt samarbete och/eller delfinansiering är förutsättning, skall det
särskilt beskrivas. Vidare skall större förändringar relativt föregående års planering såsom förändrad ambitionsnivå, förskjutning i tid, inplanering av nya materielobjekt samt materielobjekt som tagits ur planeringen redovisas. Slutligen skall
utvecklingen av handlingsfrihet i materielförsörjning redovisas och kvantifieras.
Enskilda investeringar anläggningsobjekt där den totala kostnaden uppgår till 30
miljoner kronor eller mer skall särredovisas.”
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1.2

Redovisning

Redovisning framgår av underbilagorna 8.1, 8.2, 8.3 och 8.4
Utvecklingen av handlingsfrihet i materielförsörjning
Försvarsmaktens behov av bemyndigande enligt underbilaga 8.5 har minskat successivt under ett antal år. Bakgrunden till detta är att större leveranser med längre
bindningstid går mot sitt slut (JAS), samt att Försvarsmakten i enlighet med Materielförsörjningsstrategin har ett stort antal etappindelade beställningar där särskilt
beslut fattats vid varje enskilt tillfälle.

2.

SR 36 – Materiellt innehåll i bemyndiganderamen

2.1

Uppgiften

./8.1-4 (H)
./8.5 (H)

Ur regeringsbeslut 38, Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Försvarsmakten, 2006-12-21, Fö2004/3263/EPS,Fö2005/1065/EPS, m fl:
”Försvarsmakten skall i budgetunderlaget för 2008 redovisa det materiella innehållet i myndighetens förslag till bemyndiganderam. Försvarsmakten skall i delårsrapporten för 2007 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 6.”
2.2

Redovisning

Redovisning framgår av underbilaga 8.6

./8.6 (H)

