
Flygvapnet tvingas banta 


V
årens försvarsbeslut innebär ekonomiska svå
righeter för f lygvapnet . .. liksom för krigs
makten i dess helhet. Inomhuvudprogram
met 'Flygvapenförband' råder sålunda en akut 
brist på betalningsmedel för det nyss påbör

jade budgetåret. Detta ·gäller såväl för verksamheten 
vid våra förband och skolor som för forskning, ut
veckling och anskaffning av flygmateriel. Inom det 
förstnämnda området är det inte möjligt att från ett 
budgetår till det därpå följande göra så radikala be
gränsningar av verksamheten som i år skulle krävas 
för att undvika att anslaget överskrids. När det gäller 
materielanskaffning samt forskning ooh utveckl ing mås
te under året leveranser som följd av t'id'igare beställ
ningar betalas, riksdagsbeslutet om utveckling av 
JA 37 fullföljas samt härutöver oundgängliga materieI
beställningar göras, Betalningsmedlen är här så knap
pa att betydande brister kommer att uppstå, 

Försvarsbeslutets konsekvenser på längre sikt kom
mer att framgå först sedan det påbörjade arbetet med 
programplaner för perioden 1973178 avslutats. 

•• Försvarets nya planer ings- och ekonomisystem, 
som tas i bruk fu l'lt ut f o m detta budgetår, förutsätter 
i till ämpningen att uppgifterna skall l ösas ti ll lägsta 
kostnad men också att överensstämmelse råder mellan 
givna uppgifter och tilldelade resurser, När budget
arbetet avseende verksamheten vid förbanden på
börjades i höstas hade försvarsutredningen ännu inte 
avslutat sitt arbete, varför de nya förutsättningarna 
för verksamheten inte var kända. Den på försvarsut
redn ingens betänkande grundade försvarspropositio
nen, som förelades riksdagen senare delen av mars, 
följde i am väsen Higt utredn ingens förslag . För verk
samheten vid förband och sko lor innebär detta bl a 
att planerade kos tnader för drift och underhåll av 
flygmateriel måste minskas kraft igt. Begränsningen av 
anslaget 'Ledn ing och förbandsverksamhet' i förhål
lande till chefens för flygvapnets förslag innebär 
också i övrigt krav på minskad verksamhet, vilket 
främst medfört att all repetitionsutbildn ing måste in
stä'llas. Aven den totara lönesumman har minskats, 
vilket innebär begränsningar i möjl ig'heterna att bi
behålla personal med pensionsanstånd, frivilligt tjänst
görande och extra anställd personal. 

En ytterligare till omfattning och konsekvenser be
tydande begränsning följer av att handl'ingsreglerna i 
regleringsbrevet väntas begränsa kompensationen för 
inträffade pris- och rönestegringar tii'! kompensation 
enl nettoprisindex för 'august i 1972, Nettoprisindex ger 
i sig själv inte full kompensation för de pris- och löne
förändringar som avser verksamheten vid förbanden . 
Kompensati onen måste för all svara mot de verkl iga 
kos tnadsökningarna dessutom avse mede lkostnads läget 
under budgetåret. Härtill kommer den f o m 1973 med 
2 proc höjda arbetsg ivaravgiften på utgående löne
belopp. 

•• Chefen för flygvapnet har i förSlag ti ll reglerings
brev trots den genomförda omfattande begränsningen 
av övnings- och utbi'ldn ingsverksamhet måst anmäla 
till statsmakterna att en brist beräknas uppstå. Bristen 
har beräknats under förutsättning att erforderliga löne
medel baseras på löneavtalet och att kompensation 
i övrigt skulle erhållas enl nettopris index för novem
ber 1972 (vilket bättre skul'le svara mot medeIkost
nadsläget) . Handlingsreglerna en'l regleringsbrevet vän
tas emeHertid innebära att också lönemedlen kom
penseras endast enl nettoprisindex, vilket skulle kräva 
en personalminskning som inte synes praktisk möjl ig 
att genomföra. 

Stat smakterna har när detta skrivs ej heller ännu 
tagit sluttig ställning tHI de konsekvenser av minskade 
underhållsmedel som måste innebära f r i s t ä I I n i n g 
av personal. 

Trots det omfattande arbete som nedlagts på en an
passning av uppg'ifterna til l de givna resurserna råder 
vid budgetårets början en betydande osäkerhet om 
möjl igheterna att genomföra planerad verksamhet samt 
hur den ofrånkomliga bristen på betalningsmedel, som 
kommer att uppstå, skatl täckas , När regleringsbrevet 
med dess handl'ingsregler erhållits och för utsättn ing
arna för verksamheten sålunda är kända, kommer 
chefen för flygvapnet att göra förnyade beräkningar 
av medelsbehovet och vidta därav betingade åtgärder. 

• Chefen för flygvapnet har av ovan redovisade- skäl 
endast kunnat ge de sekundäruppdrag som föreligger 
vid budgetårets början en preliminär karalktär. * 




