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Ombeväpninge till 
Gr·pen prior·teras 
Försvarsmaktens målsättning att gå skuldfri in i 2002 blir svår att uppnå. Därför kommer en 
del av den så kallade anslagskrediten att utnyttjas för att säkerställa årets planerade för
bandsverksamhet. 

Som en konsekvens av detta kan antas att Försvarsmaktens ekonomi kommer att bli 
stram även 2002. 

Flygvapnets ombeväpningsplan till JAS 39 Gripen ligger dock fast. Gripen-verksamheten 
på F 4 Frösön, F 17 Ronneby och F 21 i Luleå ska påbörjas 2002. 

AV LARS JÄDERBLOM 

Försvarsmaktens ekonomi delas upp 
l flera anslagsområden, där de två 
stora är anslagen för materiel

anskaffning och förbandsverksamhet. 
Under detta år har kostnaderna för för

bandsverksamheten blivit dyrare än plane
rat samtidigt som anskaffningen av mate
riel till den nya Försvarsmakten sker lång
sammare än planerat. Försvarsmakten har 
därför begärt av regeringen att fä flytta 
pengar mellan dessa bägge anslag under 
2001, men fått avslag. 

Därför tvingades Försvarsmakten vid 
två tillfällen våren 2001 göra förnyade 
avvägningar för att klara förband sverk
samhetsbudgeten utan överdrag. 

För flygvapnet har detta inneburit att vi 
i stort bara genomför värnpliktsutbildning, 
incidentberedskap, nivåhöjande utbild
ning, transportflygverksamhet samt ombe
väpning till JAS 39. SWAFRAP-förbere
delser genomförs också medan all annan 
verksamhet har utgått. 

Använder anslagskredit 

När förbanden i somras lämnade in sina 
del årsredovisningar samt prognoser för 

ekonomin under resterande del av året, 
visade en analys att det krävs ytterligare 
ekonomiska åtstramningar. 

En analys av konsekvenserna vid ytter
ligare neddragning av verksamheten vid 
förbanden har visat på oacceptabla konse
kvenser. 

För flygvapnet hade konsekvensen bli
vit att ett antal flottiljer behövt stängas. 

Flygvapnets 
verksamhet 2001 

Under resterande del av 2001 ska flyg
vapnet genomföra följande: 

• Fortsatt ombeväpning till JAS 39 
(GFU, GTU, TIS, GFSU, samt tekniker, 
StriL- och sambandspersonal) 

• Värnpliktsutbildning 
• Nivåhöjande utbildning 
• Utbildning av SWAFRAP-förband 
• Utbildning för österrikiska Viggen

piloter slutförs 

• Transportflygverksamhet inklusive 
VIP-flyg 

• Territoriell integritet (incidentbere
skap) 

Därför beslöt ÖB att om nödvändigt 
utnyttj a en del av den så kall ade 
anslagskrediten, vilket innebär att 
Försvarsmakten får låna av iJmevarande 
års budget för att återbetalas år 2002. 
Strävan är dock att låna så lite som möj
ligt. Den tidigare ambitionen att gå in i 
2002 skuldfri blir dock svår att uppfylla. 

För flygvapnet har detta inneburit att 
förbandens ekonomi ytterligare analyse
rats. 

Flygtaktiska kommandot (FTK) har 
tagit aktiv del av denna process. Bland 
annat har ombeväpningsplanen för JAS 39 
Gripen analyserats. Det resulterade i en 
utjämning av flygtid mellan förbanden, i 
syfte att stärka ombeväpningsplanen. 

Den reviderade ombeväpningsplanen 
innefattar hela flygutbildningskedjan 
inklusive grundläggande och taktisk flyg
utbildning (GFU, GTU) typinflygning och 
grundläggande flygslags utbildning på 
Viggen (TIS 37, GFSU JA37). Dessutom 
grundläggande flygslagsutbildning på 
Gripen för piloter från andra tlygsystem 
(GFSU:Ä JAS 39) samt piloter som kom
mer direkt från GTU (GFSU:Y JAS39) . 

Ä ven tekniker och ledningspersonal 
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fortsätter enligt plan för att säkra behovet 
enligt ombeväpningsplanen. 

Riksdagsbeslutet att vara klar med 
om beväpningen under 2004 ligger fast. 

GI vill ha övningar 

De olika reduceringarna i Försvarsmak
tens ekonomi under året har för flygvapnet 
inneburit att all övningsverksamhet stru
kits förutom för de internationella snabb
insatsförbanden (SWAFRAP), medan man 
i såväl annen som marinen under året övat 
sina förband i olika omfattning. 
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I dagsläget häller Högkvarteret och FTK 
på att analysera vilka effekter besparing
arna under år 200 I har för verksamhets
åren 2002 och 2003. Generalinspektörens 
för flygvapnet ambition är bland annat att 
stärka övningsverksamheten för flygvap
net. 

Vidare ska verksamhet som säkerställer 
deltagande i internationella insatser stär
kas. Med detta avses bland annat förbere
delser för att deltaga internationellt med 
JAS 39. 

I det fortsatta arbetet att utveckla flyg
vapnets krigsförband inom de nya försva-

Ombeväpningsplanen till JAS 39 Gripen priori
teras när de ekonomiska resurserna minskas. 
I ombeväpningsplanen ingår hela flygutbild
ningskedjan, utbildning för tekniker, stril- och 
sambandspersonal. 
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ret är kompetensutvecklingen lika viktig 
som utvecklingen av materiel och system. 
Med en reduktion av verksamheten i den 
omfattning som flygvapnet tvingats till 
under är 200 I är risken stor att de mjuka 
frågorna blir den smala sektorn och även
tyrar krigsförbandsutvecklingen. 

Fortsatt kärv ekonomi 

Sammanfattningsvis kan sägas att ekono
min under är 200 I är mycket kärv, endast 
det nödvändigaste kan genomföras. 

En första analys av ekonomin för i 
första hand 2002 ger också den en kärv 
bild. I framtiden kommer det att krävas en 
mycket hög kostnadsmedvetenhet av all 
personal vid genomförande av verksam
het. 

Men genomförandet av den för flyg
vapnets framtida fönnåga så avgörande 
ombeväpningen till JAS 39 Gripen har 
säkrats. 

Våga tänka nytt 

Den nya situationen med minskade ekono
miska resurser kommer kräva ett nytt syn
sätt vid genomförande av verksamhet. 
Smalare men vassare betyder att våra 
resurser ska användas effektivare även ur 
ett ekonomiskt perspektiv. 

Att våga tänka nytt är ett av 
Generalinspektören för flygvapnets 
ledord. Det är kanske så att det finns nya, 
mera kostnadseffektiva sätt att genomföra 
delar av verksamheten. • 
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