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~ 1965 års för svarsutredning inte kun rad, Enli ~t den f o m innevarande bud version oc h en utveckling inom landet avDde lämna n;3.gor und erlag för n yn gedr införda reducerade kompe nsationen attackrobot 05 A." 
försvarsbeslut vid 1967 års riksdag, be för lönesteg ring,u uppgå r ej kompenserad • O verbefälhavaren har i sä rskild skri
slöt rik sdJ:;en en utgiftsram inne,' a rande lön c, tegr ing till 30 milj kr, D en fakt iska velse delgiv it sin sy n p å det m ilitära för
bud ged r för det militä ra försvaret som i p ri sutvec kl inge n pa tygmaterielanslagen s,'aret l statsverk spropo,itioHen 1968, 
f.l \ tCl pri,er mOtsvarar utg ifts nivan för bedöms enligt en underdåning skrive lse Häri a nges bl " a tt r i,ke n fö l' fc lin veste 
budgeta ret 1966/67, förs va rsutredningen fra n f1 ygfön-."d tni ngen in te tä ckzlS (t V r:ngar Jnom materiel- och byggnad ssek 

.,de anmält , att för slag rörande dc eko- försva r,in dex fr3.n ma j 1966 till maj 1967 . torn ~r stOr för närvznande p g a an 

FLY CjVAP N ET STATSVERKSPROPOSITIONEN 

•• Försvarsministern föreslår i 1968 

års statsverksproposition för budget

året 1968/ 69 en anslagsram för det mi

litära försvaret som i fasta priser i stort 

överensstämmer med ramen för inneva

rande budgetår, • Flertalet av de för 

verksamheten avgörande anslagen är 
i avvaktan på särskild proposition, som 

väntas föreläggas riksdagen omkring 

20/ 3 1968, upptagna med endast be

räknade belopp, Departementschefen 

tar således i statsverkspropositionen in

te ställning till dessa anslag, ••• 
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llomisb ralllJ rn a för det militära iör

" 'Met inte kunde väntilS före statsvetks
propo ,;tionens avöivande i ',m uari 1968, 
D~ iö r.' \ ';USllli nistern som töl jd hä rav nu 

.Her föresla r en i fasn p riser i StO rt oför
;in Jr:1d utg iftsram, inJlcl,ir detta att för

sq rsutgitt crna iöreslås oföri nJrade tred

Je b udge tå ret i rad, 

17 PROC FAR NYTTJAS 

För budgetåret 1968/ 69 för eslå s så lund a 
en an slagsram , pm i pris- och löneläge 

maj 1967 uppgår ti l! 4.720 milj kr. Be
Lll nings utfa ll t inklusi\'e pris- och löne

srcf:r ing,u beräkna s t il! 5,104 ,6 milj kr, 
, 'i1ket in nebä r en ökni ng med 145,6 milj 

kr. Hinii i kommer utny ttjande av 62 
mil j kr a,' de under budgetåret 1966/67 
innehä ll na 350 mi lj kr p3 reserva tions
an slag, Utg ifts ramen öka därmed ti ll 
5166,6 mil j kr , 

Utan för ramen för det mili tära för

, " ,lr,'r beräknas 52,4 milj kr för bered
, b p\,tyrka l-ör F r, fl yt tni ng av Il och 

[ng l m m. Ci , il fö rl , 'aret för",I~ s [;i. en 

:lm agsr ,':1l pa 1J1 ,1 milj kr, försvare ts 
i .lbr iks \'ei'k och flyg tek ni\ka fö rsökS:Ill 
stal ren sa mman l.lg , 42,5 mil j kr, Inom 

l ön, H\dep" r tem~nr."' tS omr1de föresLl s 
så led es utg ifte r om totalt 5,330,6 milj 

kr, Föreslagna utg i ft er fördel as med 
5,/71,9 milj k r pi dr iftbud geten och 
158,7 milj k r p a bpi tal bud gcten , 

• Departemen tschefen anger an utgifts

ramen i fast a pri se r ä r i stOrr Sett ofö rä nd 

Den h :i rigenom utebli,'n a kompensa tio
nen bnäknas ti ll ca 70 mi lj kr, Utgifts

ram en för bud~ttaret 1968/69 bord e sJ 
11I nda öb , med ca 100 milj kr för art i 

hs ta prilCf i ,ro rr mots vara 1967/ 68 års 
utg i ft5 r:t n~ , 

U t giftsram arna anges för 1968 / 69 till 
fö lja nJe .wrll n,b d e be lopp i mi lj kr: 

I iör:indr mkrI 
Ar men 1.501 + 11 
Marinen 675 .. 5 

1,692Flygvapnet + 12 
Gemensamt 882 +102 

Härtill kommer prisregleringsmedel 

med 355 mi lj kr samt utnytt jand e ;tV 62 
milj kr av tid ip re spä rrade reservations
Ill edel. 
• föt' fl ygvap ncr an given ra m skall 

jämföras rned den ram om 1.746 milj kr 

som OB ti lld el at FV, Cbefens föt flyg 

V:1 pnel :1 11s la g, framstill ll illgar för budget
aret 1965/ 69 upptar en utgif tsram 0111 

1.8 11 milj kr, \'ilkct innebir ett översk ri

J , nde med 65 milj kr. 

FELINVESTERINGAR? 

DepartCDle ll t ',hde!) erill r.1r om c1en ut
\'eckling av ,' dra r'örsvarsk rafter, som äger 

rum un d er de närmas-re åren som fö ljd 

~" hi rrilh tanade beslut och anger d ä r
vid bl a: "Att~c"flygcrs vidare utveck

ling har sikersrä ll tS genom beslut o m an 
sbff ll ing av flygp lan 37 Viggen i attack

. ,1 nSsikrsi nr iktni ng fr J n ratsmak te rnas 
sida ha r sct kna ts under de två senas te 

b udgetbeh a ndlingarna , Läget ä r därför 
fr , n pl anerin gssynpu nkt myc kE- t o till , 

f r eJs tälJande, 
Som exempel nämner OB att anskaff 

ni ng av flygplansystem 37 ka n få a ll
v;lriiga följder för med elsfö rdelningen 

oc h därmed för avvägningen mellan och 
inom kri gsm aktens funktioner, OB har 
till för svarsmini stern framfört. att s lurJi g 

; till ning till anskaHa nde av fl yg pl an 37 

bör a nstå tiJl l~ngsiktsi nriktningen av 

kr ig makten s eKon omiska "ill ko r med de

la S <l" sta ts m<lkte rna, 

DET SOM GÖMS I SNÖ", 

Ovec::e ,'''. Cta varen an ger vidare, att der 

inte v" rit möjl ig t att med de senaste årens 
an slagsulveckling undvi ka redu cering av 

"h iörsva rseffekr, Temporärt ka n minsk
"i ngen av försvarseffekt en dämpas, om 
tillg:' llg JiI:: J medel ,1ll \':;nd s främst för a n 

\'i dmakrhMLl n uvar ande orga llisat ion och 
fö r ökad beredskap rn m. Om 53 , er blir 

utrymmer för lå ngsiktig materielan skaff
ning litet. Följden bl ir att inom n 3gra år 

(3 - 5) m il terie lomsä ttl1ingen inte ka n full
Fö ljas. Krigsorganisa tionen kommer som 

fö l jd hdrav nt m imka kvantitativt och 
k, .llita t ivL =En närmare gransk ning J\~ fl yg v<1p
ners anslag komm er att göras i F lyg va 

pen-Nytt sedan särpropos it ioncll rör ande 
försva ret ; illarS a v lämn ars till r iksda
gen, • 
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