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Inledning
Försvarsmakten lämnade 2007-12-20 slutrapport efter perspektivstudien 2005- 2007
”Ett hållbart försvar för framtida säkerhet” till regeringen (HKV 2007-12-20,
23 382:63862). I rapporten anmälde Försvarsmakten att myndigheten avsåg att återkomma med en fördjupad analys inom områdena ledning, logistik och grundorganisation. Vid analysen av dessa områden och mot bakgrund av Försvarsmaktens kompletteringar till budgetunderlag för 2009 (HKV 2008-05-15, 23 383:680992) har Försvarsmakten identifierat behov av att utförligare redovisa förslag till utveckling även inom
personalförsörjning samt insatsorganisationens utformning kopplat till materielförsörjningen.
Regeringen (Försvarsdepartementet) har anmodat Försvarsmakten att genomföra en
fördjupad redovisning av Försvarsmaktens förslag till samarbete med Norge (2008-0303, Fö 0207/1993/SI), och uppdragit åt Försvarsmakten att genomföra dels en trilateral
studie med Norge och Finland (regeringsbeslut 5, 2008-03-13, Fö 2007/1993/SI) dels en
bilateral studie med Finland (regeringsbeslut 4, 2008-03-13, Fö2007/1993/SI). Svar på
anmodan och uppdragen redovisas sammanfattande i detta underlag och utförligt i en
särskild rapport (HKV 2008-06-16, 23 200: 63137).
Försvarsmaktens ekonomi
Den försvarspolitiska inriktningen 2004 innebar en anslagsminskning om 3 miljarder kronor per år. De fortsatta och aviserade ekonomiska reduceringarna om ytterligare 3-4 miljarder per år medför att Försvarsmakten befinner sig i en mycket allvarlig ekonomisk situation. Med de tilldelade totala anslagen och beslutad fördelning mellan anslagen kan
situationen beskrivas i form av en strukturell obalans.
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Försvarsmakten finner anledning att särskilt understryka vikten av att se till helheten – den
rådande obalansen inom anslagspost 6.1.1, Förbandsverksamhet och beredskap, och den
identifierade obalansen mellan föreslagen insatsorganisation och förmåga att inom anslag
6.2, Materiel och anläggningar, materielförsörja densamma långsiktigt. Denna obalans
ställer krav på snara och omfattande åtgärder för att återställa balans mellan uppgifter,
verksamhet och resurser långsiktigt.
Osäkerheter och risker
De ekonomiska beräkningar som redovisas i underlaget har beräknats på mycket kort
tid. Underlaget är därför fortfarande behäftat med osäkerheter även om kostnadsberäkningarna rörande rationalisering av och strukturella åtgärder i grundorganisationen förbättrats. De ekonomiska beräkningarna är således endast preliminära.
Försvarsmakten vill betona att flera av de förslag som redovisas bidrar till att reducera
den strukturella obalansen men inte omedelbart frigör ekonomiskt utrymme. I samband
med den föreslagna omstruktureringen uppkommer omstruktureringskostnader för i huvudsak lönekostnader för uppsagd personal och hyreskostnader fram till dess att ingångna hyreskontrakt löpt ut.
Med hänsyn till bland annat de reduceringar i anslag 6.2 som regeringen beslutat om i
budgetpropositionen för 2008, den ytterligare besparing om 650 miljoner kronor som
regeringen beslutat från 2009 samt den så kallade Genomförandegruppens arbete råder
stor osäkerhet avseende förutsättningarna att vidmakthålla och utveckla insatsorganisationen materiellt. Försvarsmaktens inledande analys visar att det råder en kraftig obalans
mellan insatsorganisationens behov, ambition i förmågeutveckling och materielförsörjningen.
Till denna osäkerhet skall fogas kostnadsutvecklingen inom försvarssektorn som – särskilt avseende materiel – erfarenhetsmässigt överstiger priskompensationen med tre till
fyra procent (cirka 400 miljoner kronor per år). För att Försvarsmakten över tiden skall
kunna vidmakthålla beställd operativ förmåga krävs att en sådan kostnadsutveckling kan
mötas. Om inte kostnadsökningarna kan kompenseras kommer insatsorganisationen
över tiden att urholkas vilket ger en allt lägre operativ effekt som i sin tur påverkar Försvarsmaktens förmåga att lösa uppgifter såväl inom internationell krishantering som
nationellt.
De åtgärder och förslag som framgår av redovisningen är förknippade med risker som är
svåra att bedöma utan fördjupade analyser. Dessa berör bland annat utvecklingen av personalförsörjningssystemet och risken för kompetensförluster i samband med den föreslagna och nödvändiga omstrukturering av främst grundorganisationen. Försvarsmakten kan
mot bakgrund av detta och med de osäkerheter som nämnts ovan inte med säkerhet anmäla
att myndigheten de närmaste åren kan leverera efterfrågad effekt.
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Ledning
Försvarsmaktens förslag till och inriktning för utvecklingen inom ledningsområdet utgår
från perspektivstudien och förslag till den insatsorganisation som framgår av kompletteringar till budgetunderlag för 2009.
Försvarsmaktens planeringsinriktning är att vidmakthålla och merutnyttja befintlig
kommunikations- och informationsinfrastruktur och reducera investeringar i nybyggnationer. Därutöver avser myndigheten utveckla ledning och styrning av drift och förvaltning av ledningssystem enligt Försvarsmaktens ekonomimodell (FEM).
Vidare är Försvarsmaktens inriktning att forcera inrättandet av en gemensam ledningscentral. Den gemensamma ledningscentralen införs under 2010 och skall vara operativ
från och med 2012 då avveckling av övriga delar, vilka inte skall vidmakthållas, slutförs. Tidsplanen för inrättandet och avvecklingen bygger på att beslut fattas redan under
innevarande år.
Logistik
Försvarsmakten har påbörjat ett arbete för att utveckla en rationell logistiklösning för
Försvarsmaktens produktion av insatsförband och genomförande av nationella och internationella insatser. Arbetet omfattar hela logistikområdet och påverkar andra myndigheter.
Fyra alternativ har tagits fram varav tre kommer att utvecklas vidare. De ekonomiska
beräkningarna av dessa är översiktliga men indikerar en total besparingspotential inom
logistikområdet, exklusive omstruktureringskostnader, om drygt en halv miljard kronor
från och med 2012. Störst besparingspotential återfinns i de alternativ som innebär störst
strukturella förändring jämfört med dagens struktur. Dessa alternativ bedöms samtidigt
innehålla de största riskerna för effektförlust under införandeskedet.
Samtliga alternativ, vilka är inklusive de besparingar som angivits i det kompletterande
budgetunderlaget den 15 maj 2008, förutsätter att regeringen beslutar om en översyn av
ansvarsfördelningen mellan Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket.
Grundorganisation
Den under 2007 anmälda strukturella obalansen från och med 2008 mellan resurser och
verksamhet inom anslagspost 6.1.1 medför behov av att i en relativt snabb takt genomföra strukturella förändringar och rationaliseringar i grundorganisationen.
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Försvarsmakten har i kompletteringar till budgetunderlaget för 2009 föreslagit avveckling av nio utbildningsgrupper samt verksamheten i Arvidsjaur. Därutöver redovisade
myndigheten en uppskattning av den totala besparingen som strukturella förändringar i
och rationalisering av grundorganisationen kan ge långsiktigt. De alternativ som Försvarsmakten bereder har nu ytterligare fördjupats och analyserats utifrån föreslagen insatsorganisation och utvecklingen av ett nytt personalförsörjningssystem.
Analysen har visat på en besparingspotential, inkluderande besparingar inom ledningsområdet, om drygt 900 miljoner kronor från 2011. Trots detta visar de övergripande
produktionsberäkningarna på ett bestående övertryck inom anslagsposten på drygt 800
miljoner kronor. Detta övertryck är främst beroende på kostnadsökningar inom bland
annat personal- och utbildningsområdet samt materielunderhåll. Försvarsmakten understryker därför behovet av att under innevarande år fatta beslut om och påbörja genomförandet av förslagen avseende rationalisering och omstrukturering som framgår av kompletteringar till budget underlaget för 2009.
Försvarsmakten föreslår vidare att regeringen omedelbart beslutar om en översyn av
verksamheten inom politikområdet det militära försvaret samt Fortifikationsverket och
Försvarshögskolan i syfte att frigöra resurser som kan tillgodose det militära försvarets
kärnverksamhet.
Personalförsörjning
Försvarsmakten föreslog i perspektivstudien principer för ett utvecklat personalförsörjningssystem med anställda och kontrakterade soldater och sjömän. I myndighetens
kompletteringar till budgetunderlaget för 2009 har dessa principer lagts till grund för
redovisade förslag och bedömda besparingar. Utvecklingen av personalförsörjningssystemet är en grundläggande förutsättning för att Försvarsmakten skall kunna svara upp
mot statsmakternas krav på operativa förmågor och ambition vad avser internationell
krishantering. Det är därför av stor vikt att myndigheten snarast kan påbörja utvecklingen av personalförsörjningssystemet i enlighet med dessa principer.
I perspektivstudien redovisades att ”Tillgängligheten inom föreslaget koncept är beroende av hur många anställda eller kontrakterade soldater som finns i förbanden. Begränsningen ligger därför främst i hur stor andel av anslaget som kan eller är rimligt
att satsa på hög beredskap. Möjligheterna att rekrytera och utbilda kan utgöra begränsande faktorer om tillgängligheten snabbt ska ökas.
Ett utvecklat personalförsörjningssystem med frivillig grundutbildning, heltids- och
deltidsanställda soldater och sjömän skapar en större flexibilitet att över tiden anpassa
antal årsarbetskrafter till regeringens ambition för fredsfrämjande- och säkerhetsskapande insatser samt de nationella behoven.
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Det är därför väsentligt att principerna i det utvecklade personalförsörjningssystemet
läggs fast men att antal årsarbetskrafter bör tillåtas variera över tiden avseende hel- och
deltidsanställda soldater/sjömän, men även rörande officerare och civila medarbetare.
Det utvecklade personalförsörjningssystemet medför ökade kostnader inom anslagsposten 6.1.1. jämfört med dagens reducerade värnpliktsvolym. Systemet införs således inte
för att erhålla kostnadsreduceringar utan för att utforma insatsorganisationen så att Försvarsmakten kan upprätthålla av statsmakterna beslutad operativ förmåga.
Insatsorganisation och materielplan
Föreslagen insatsorganisation i Försvarsmaktens komplettering till budgetunderlaget för
2009 är i vissa delar ett avsteg från perspektivstudiens målbild i avsikt att skapa balans
mellan verksamhet och resurser. Förslaget innebär en betydande ambitionssänkning vad
avser förmåga att vidmakthålla kompetens som medger handlingsfrihet att efter en allvarlig och varaktigt försämrad omvärldsutveckling och efter successiva beslut kunna
utveckla en större volym av förband.
Försvarsmakten har tidigare redovisat stora osäkerheter avseende förutsättningarna att
vidmakthålla och utveckla insatsorganisationen materiellt och att inledande analyser
visar att det råder en obalans mellan insatsorganisationens behov, ambitionen i utveckling av förmågor och materielförsörjningsplanen. De materiella behoven konstitueras i
allt väsentligt av vidmakthållande, behov av bristtäckning inom identifierade områden
samt ambition avseende långsiktig utveckling av föreslagen insatsorganisation.
Försvarsmakten har inlett en översyn av materielplaneringen där kostnader för föreslagen insatsorganisation sammanställs och bristtäckning föreslås utifrån förbandsvis prioritering och ambitionsnivå. Vidare genomförs en översyn av ambitionen i förmågeutveckling för insatsorganisationen där operativa behov identifieras och kostnadsberäknas.
Arbetet skall i ett första steg vara genomfört till september 2008 och slutligen till november som ett utgångsvärde för försvarsmaktsplaneringen och utformning av Försvarsmaktens budgetunderlag för 2010.
Nordiskt samarbete
Försvarsmakterna i Sverige, Norge och Finland har stora likheter och samarbetar sedan
länge inom flera områden. Ökat samarbete är i vissa avseenden avgörande för att Försvarsmakten skall kunna upprätthålla och vidareutveckla kraven på förmåga och försvarseffekt. Ett brett och långsiktigt nordiskt samarbete inom utbildning, övning och
träning, forskning och utveckling, infrastrukturlösningar, materielanskaffning, logistik
samt operativ verksamhet ökar möjligheterna att vidmakthålla balans mellan uppgifter
och resurser.
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En utökning av det nordiska samarbetet bör förstärka och fördjupa redan etablerade
samarbeten och lägga grunden för samarbete inom bredden av förvarsförmågor. Harmonisering av krav på förmågor, förband och materielprojekt och samordning av ländernas
försvarsprioriteringar är möjligt utan att den nationella handlingsfriheten och beslutanderätten över de militära förmågorna äventyras.
Omfattningen av de närmare 140 förslagen till samarbete inom de sex huvudområdena
som har analyserats indikerar möjligheter att erhålla ökad operativ effekt och kostnadsreduceringar. Dessa har ännu inte beräknats annat än mycket övergripande varför Försvarsmakten inte i detta, eller tidigare underlag, har tagit hänsyn dessa i de ekonomiska
beräkningarna inom anslag 6.1, 6.2 eller 6.3.
Försvarsmakten understryker betydelsen av omedelbara politiska beslut och uppdrag till
Försvarsmakten att påbörja samarbete i de områden som kan startas redan 2009 – för att
åstadkomma kostnadsreduceringar men också för att markera vilja till samarbete och
därmed skapa en ökad trovärdighet för projektet som helhet.
-o0oSkrivelsen har varit föremål för överläggning i Försvarsmaktsledningen vid två tillfällen.
-o0oSkrivelsen är samverkad med OFR/O FM enligt avtal för samverkan och utveckling.
Samverkan avslutades i enighet. Övriga arbetstagarorganisationer har beretts möjlighet
att lämna synpunkter men inte inkommit med sådana.
-o0oBeslut i detta ärende har fattats av general Håkan Syrén. I den slutliga handläggningen
har dessutom deltagit konteramiral Jörgen Ericsson, överste Stefan Gustafsson, överste
Michael Sjölund, överstelöjtnant Dan Hagman, operationsanalytiker Anna-Lena Berg
och som föredragande generallöjtnant Sverker Göranson.

Håkan Syrén
Sverker Göranson
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Bilagor
1.
(Ö) Försvarsmaktens fördjupade underlag avseende ledning, logistik och
grundorganisation m.m.
2.
(H/C) Försvarsmaktens fördjupade underlag avseende ledning, logistik
och grundorganisation m.m. (utsänds med HKV skrivelse 2008-06-16 H/C
23 383:81563).

Sändlista
Regeringen
Som orientering
Försvarsdepartementet
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets pliktverk
Fortifikationsverket
OFR
SACO-S
SEKO
OFR/O FM
OFR/S Försvarsförbundet
SACO Försvar
SEKO Försvar
SROF
Inom Försvarsmakten
ÖB
GD

Förbands-, skol- och centrumchefer
Inom Högkvarteret
C LEDS
LEDS LED
LEDS STRA
LEDS UTV
LEDS INT
LEDS VHU
LEDS CIO
C INSATS
STF C INSATS
INSS J0
INSS J5
INSS OHQ
AI/C ATS
STF C ATS
ATS
1

Antal ex 1
1 (tryck)

Bilaga 1
1 (tryck)

25 (tryck)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25 (tryck)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1 (tryck)
1 (tryck)

1 (tryck)
1 (tryck)

1 var

1 var

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Exemplar distribueras elektroniskt till respektive myndighet (motsvarande), förband, skola och
centrum samt inom Högkvarteret utom där (tryck) anges. Vid sådan anmärkning översänds
tryckta pappersexemplar.
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MI/C MTS
STF C MTS
MTS
FVI/C FTS
STF C FTS
FTS
C PROD
C FÖRBPROD
C MTRLPROD
PROD PLAN
PROD FÖRB
PROD MTRL
PROD MTRLLED
MUST
C MUST
STF C MUST
PERSS
PERSDIR
PERSS PLAN/UTV
EKDIR
SC EKS
EKS ANA
EKS BUD
EKS RED
EKS Isk
C JUR
INFOS
INFODIR
OFR/O HKV
OFR/S HKV
SACO HKV
SEKO Försvar HKV
Arkiv

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 (tryck)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 (tryck)

