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A
rets statsverksproposition avser budgetåret 1974/ 
75 och behandlar det tredje året enl 1972 års 
försvarsbeslut. Den bygger på den i försvarsbe

slutet givna horisontella planeringsnivån. Ans lagen inom 
utgiftsramen för det militära försvaret beräknas till 7.221 
milj kr. Härtill kommer beräknad kompensation för pris

och löneökningar enl nettoprisindex med 970 milj kr . 
Totalbeloppet på 8.191 milj kr innebär en nominell ökning 
med 809,1 milj kr, vilket helt avser att kompensera an
slagen för inträffade och under budgetåret beräknade 
pris- och löneökningar. 

Någon reserv för att möta ev lönestegringar som går 
utöver den genomsnittliga prisutvecklingen har emeller
tid inte planerats in. Detta medför att omplaneringar kan 
bli nödvändiga, bl a för att förbättra de värnpliktigas 
förmåner. - Departementschefen anser att kraven på att 

. tillvarata varje möjlighet till besparing och rationalisering 
kan behöva skärpas ytterligare. 

•• Av departementschefens ställningstaganden till 
CFV:s programplan för huvud programmet " Flygvapenför
band" framgår bl a följade : Inom delprogrammet " För 
fle ra delprogram gemensamma lednings- och strilförband" 
slås två av de nuvarande åtta luftförsvarssektorerna sam
man under programplaneperioden. Vissa av de äldre 
luftförsvarscentralerna modern iseras. Ny och effektivare 

radarmateriel ersätter äldre sådan. 
I fråga om jaktförbanden bör planeringen inriktas 

mot ålta (8) divisioner JA 37 Viggen. Serieleverans avses 
börja 1978. Under perioden kommer fem (5) divisio
ner J 35 Draken att awecklas. - Luftvärnsrobotförbanden 
med RB 68 awecklas i slutet av programplaneperioden . 

Attackflygdivisionernas om beväpning till AJ 37 Vig
gen slutförs under perioden. Utöver planerade fem (5) 
attackdivisioner AJ 37 bör i krigsorganisationen skapas 
en sjätte attacken het med utnyttjande av typinflygnings
enhetens resurser. - Studierna fortsätter beträffande 
flygplan AJ 37:s ersättare under senare hälften av 1980
talet. 

Inom flygspaningsförbanden kommer tre (3) divisioner 
S 37 Viggen att vara organiserade vid periodens slut. 
Samtidigt utgår S 32 Lansen-divisionerna och vissa av 
S 35 Draken-divisionerna. 

•• Beträffande personalutvecklingen inom det militära 

försvaret anger departementschefen att det är angeläget 
att personalkostnaderna begränsas. Uppställda minsk
ningsmåi bör därför gälla . - För verksamheten vid för
banden föreslås 1.010,8 milj kr. Detta innebär en upp
räkning med 7,9 milj kr - att täcka ökningen av löne
kostnadspålägget. 

Beredning pågår inom försvarsdepartementet i fråga 
om förslaget till nya organisation för flygvapnets förband 
och första eskaderstaben. Vissa delar av förslagen kom
mer att underställas riksdagen för prövning. Mot bak
grund härav upptas inte nu några nya tjän ster. - För
söken med förkortad grundutbildning fortsätter . Depar
tementschefen har vidare godtagit planeringen av repe
titionsutbildningen för det kommande budgetåret. 

Värpliktsförmånerna förbättras i första hand i fråga 

om resemöjligheter och utryckningsbidrag. De senare 
höjs från 250 till 400 kr . Priset för en värnpliktigs resa 
bör oavsett resans längd vara 10 kr. 
• • Departementschefen framhåller, att frågan om 
drivmedelsförsörjningen måste ägnas särski ld uppmärk
samhet! - De oerhört stegrade flygdrivmedelspriserna 
utgör ett ännu inte löst problem inför det nya budgetåret. 
Det finns ingen möjlighet att inom anslagets ram anpassa 
verksamheten vid förbanden till de nya priserna. 

För materielanskaffning avses 985,1 m i Ij kr . Detta är 
en minskning med 10.2 milj kr i förhållande till anslags
framställningen. Första seriebeställning av flygplan , mo
tor, beväpning m m för flygplan JA 37 avses ske inom 
ett beställnings-bemyndigande om ca 775 milj kr . Vidare 
sker bl a fortsatta leveranser av AJ 37 Viggen . - För 
iståndsättning av befästningar och kaserner beräknas 
25,4 milj kr i enlighet med förslag från CFV. 

Departementschefen tar inte nu ställning till anslaget 
till " Forskning _och utveckling" men beräknar, i awaktan 
på särskild proposition , anslaget till 399,2 milj kr - enl 

förSlag från CFV. 
För anslaget "Anskaffning av anläggningar " begärdes 

73 milj kr. Departementschefen beräknar anslaget till 
67 ,5 milj kr och medelsförbrukningen till 70,5 milj kr . 
Den verkliga minskningen av verksamheten inskränks 

till 2,5 milj kr. 
• Totalt har medelsförbrukningen för huvudprogrammet 
(på ett belopp om 2.495,8 milj kr) minskats med 4,8 

milj kr . * 




