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Samverkan med ATO 

Bilagan omfattar de synpunkter och yttranden som lämnats från ATO (OFR/O FM, SACO, 
SEKO och OFR/S FM) efter genomförd ASU avseende föreliggande budgetunderlag. 
 
OFR/O FM yttrande över Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2011 med särskilda re-
dovisningar  

OFR/O FM avslutar samverkan om Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2011 med särskil-
da redovisningar i enighet.  
 
OFR/O FM anser övergripande att Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011 är i balans. Det 
finns ett klart och tydligt sammanhang mellan Försvarsmaktens utvecklingsplan och budget-
underlaget. Det är därför väsentligt att regeringen tar innehållet i sin helhet. Vi anser att det är 
viktigt att Försvarsmakten får handlingsfrihet med planerade och uppkomna anslagssparanden 
samt föreslagna omfördelningar mellan anslag bejakas av regeringen. 
 
OFR/O FM vill understryka att såväl Försvarsmaktens utvecklingsplan som budgetunderlaget 
visar att det inte råder någon övertalighet bland yrkesofficerare. Snarare är det så att föränd-
ringar i grundorganisationen kan komma att leda till ytterligare avgångar på yrkesofficerssi-
dan som inte är avhandlade i underlaget med personalbrist som följd. 
 
Försvarsmakten skriver i budgetunderlaget att: i takt med utvecklingen mot förändrad perso-
nalstruktur med nya kompetensprofiler kommer Försvarsmaktens förutsättningar att bemanna 
andra myndigheter och organisationer såsom Försvarets Materielverk, Försvarshögskolan 
m.fl. att nedgå. OFR/O FM uppfattning är att de andra försvarsmyndigheternas behov av offi-
cerskompetens skall behovssättas i Försvarsmakten och ingå som en del av det totala officers-
behovet på sikt. 
 
OFR/O FM anser att ett införskaffande och införande av ett nytt medeltungt helikoptersystem 
kan komma att få konsekvenser för övriga förmågor om inte medel tillförs. Konsekvenserna 
är idag inte kända vilket måste uppmärksammas av regeringen. OFR/O FM är av uppfattning-
en att anskaffning av ett nytt helikoptersystem under nuvarande situation rimligen innebär att 
Försvarsmaktens anslag måste öka.  
 
SACO yttrande över Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2011 med särskilda redovis-
ningar  

Inga synpunkter lämnade. 
 
SEKO yttrande över Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2011 med särskilda redovis-
ningar  

Inga synpunkter lämnade. 
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OFR/S FM yttrande över Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2011 med särskilda re-
dovisningar  

Inga synpunkter lämnade. 
 
 
 


