• • Arets statsverksproposition behandlar det tredje
året enligt 1968 års försvarsbeslut och bygger på de
i detta beslut angivna ramarna. Anslagen inom för
svarsdepartementets verksamhetsområde för budget
året 1970171 beräknas till totalt 5.835,8 mkr, vilket in
nebär en ökning från innevarande budgetår med 202,7
mkr. Härtill kommer 258,4 mkr av reservationsmedel
att tas i anspråk varigenom den totala utgiftsramen
uppgår till 6.094,2 mkr.
• ••

I avvaktan
på särpropositioner
ivilförsvarets andel utgörs av ett
anslag om 121,3 mkr. F örsvars 
grenarnas materielanslag, av öv 
ningsanslagen
till
värnpliktiga
och frivilligorganisationernas an~
slag tas upp endast med beräk
nade belopp i avvaktan på särpropositi oner
senare i vår. Utgiftsfördelningen mellan
försvarsgrenarna redovisas därför först i nr
3/ 70.
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I propositionens förtext redovisas ett stort
antal atgärder i effekthöjande syfte, som
genomförts eller håller på att genomföras.
Bland dessa kan nämnas det nya plane
ringssystemet, im'ättandet av försvarets
materielverk, FMV, och försvarets ration a
li seringsin stitut, FRI, omo rganisation a v
militärsjukvårdens ledning , ett nytt inskriv
ningssys tem samt ökad användning av data
system.

SK 60 TILL F21
Sysselsättningsfrämjande
åtgärder
har vidtagits i Norrland inom för
svru:ets område. Beslut har fattats att
förlägga en lätt attackdivision utrus
tad med flygplan SK 60 till F21 I
Luleä.
Undersökningar att lokalisera ett nytt
fredsförband till det inre av övre Norrland
har igångsatts, och malerielbeställningar
har i ökad omfattning lagts ut på norr
ländska företag.
Slutligt förslag framläggs beträffande or
ganisation av den militära vädertjänsten.
Förslaget innebär bl a inrättande av regio
nala vädercentraler i anslutning till lfc 05
och S 1. En tjänst för meteorolog utgår.
Förslag om flygvapnets organisation
Stockholmsområdet berörande F2, F8 och
F18 kommer senare a tt läggas fram i sär
proposition. Beträffande nytt planerings
och programbudgetsystem för försvaret an
ges alt det grundläggande utredningsarbe
tet har slutförts under 1969 samt att frå
gan om införande av systemet är under
beredning. Kungl Maj:t har därefter fattat
beslut om införande av det nya planerings
och ekonomisystemet fr o m 1972/ 73.

PLANERINGSINRIKTNINGEN
öB hal' i y ttrande över längs iktsplaner och
anslagsframställningar för 1970/ 71 föresla

git en förändring av planeringsinriktningen.
Som bakgrund till sitt yttrande pekar ÖB
på att den militärpolitiska utvecklingen
fortfaran de är oviss. Utvecklingen av för
svarsutgifterna utomlands visar en skiftan
de bild , vilket på sikt bedöms kunna leda
till en förskjutning av maktbalansen i vår
omvärld. öB anse" att detta i förening med
nuvarande riktlinjer för fö rsvarets utveck
ling innebär att vår efter släpning i för
svarseffekt ökar från år till år.
Utveckli ngen inom materielsektorn enligt
den för närvarande föreskrivna planerings
ni vån - en i fasta priser oförändrad ut
g iftsram fr O m budgetäret 1971 / 72 - leder
enligt ÖB till en urhol knin g av den kvanti
tet, kvalitet och uthållighet som krigsför
brulden hade vid tidpunkten för försvars
beslut et. Ramarna i plane ringsnivån är kraf
tigt pressade för alla funktioner. Medel för
teknisk forskn ing och utveckling och för
nya vapensystem har därför inte kW1nat
sättas av i tillräcklig utsträckning.

ANPASSNINGSKRAV
Planerna utvisar enligt öB, a tt den fr O m
1971/72 horisontella planeringsnivån kom 
mer att innebära en successiv urholkning
av krigsorganisationen. Handlinr,sfrihet kan
skapas endast i begrän sad ut sträckning.
Intentionerna i 1968 års försvarsbeslu t be
döms härigenom inte kunna uppfyllas. Mot
denna bakgrund anser ÖB att planeringen
fr o m budgetåret 1972/ 73 måste utgå från
en ekonomisk ram som minst mo tsvaras av
den s k fortsättningsniv ån, dvs en å rlig
ökning av utgiitsramen med 50 milj kr
fr o m budgetåret 1972/ 73. För att reell
handlingsfrihet skall nås anser ÖB, a tt pla
neringen redan fr o m nästa budgetår m ås
te anpassas efte r denna högre nivå.
Departementschefen framhåller beträffan
de planeringsinriktningen för fra m tiden a t t
planeringen varit allt för ste lt inriktad ef
ter den högsta planeringsnivån , när under
tidigare för svarsbeslutsperi oder planeringe n
skett i flera planeringsnivåer . Vi ssa g jorda
in ve steringar i tidiga re skede kunde inte
fullföljas eller ge det avsedda resultatet.
Ett genomgående drag har var it att stats
makterna har velat försäkra sig om en viss
handlingsfrihet efter beslutsperioden. Mot
denna bakgrund anser departementschefen
att det nuvarande huvudalternativet med

en horisontell
riktigt.

planeringsnivå

maste

vara

PÄ SÄKERHETSFRONTEN INTET NYTT
Departementschefen framhåller också att
en ändring av pianeringsnivfln under lö
pande försvarsbeslutperiod skulle hunna
uppfattas som ett nytt försvarsbeslut och
innebära h'snlngar inför nästa beslut. På
tagliga förändringar måste d>irtör inträffa
om ett sådan t steg skall tas.
Departementschefen tar i detta samman
hang upp den säkerhetspolitiska utveck
lingen efter 1968 års försvarsbeslut och
anger, att några ändringar - som fran sä
kerhetspolitiska utgangsplU1kter motiverar
en omprövning av gällande planeringsnivå
för försvaret - inte inträffat.

AVSPÄNNING OCH UPPTRAPPNING
Tjeckoslovakienkrisen har i stort sett inte
förändrat den militära styrkesituationen i
Europa. Händelserna i Tjeckoslovakien ka n
därför inte tolkas så att riskerna för en mi
litärkonflikt i Europa mellan öst och väst
skulle ha ökat.
Situationen i Mellerstä östern är allvar
lig och innebär risker fö r oavsiktliga kol
lisioner. I Vietnam bedöms parterna sträva
mot en avveckling av konflikten. En oro
ande politisk utveckling under de senaste
åren har gällt relationerna m e llan Sovjet
och Kin a. De hösten 1969 inledd a förhand
lingskontak te rna kan emellertid tyda på en
v ilj a till fredlig lösning av problemen.
Tysklan d sfrågan har sedan 1945 varit det
d ominerande politiska problemet i Eu ropa.
Detta är fortfarande olöst även om en viss
uppmjukning av den västtyska po liti ken har
s kett.
• • • Supermak ternas vilja att söka lö
sa svår a politiska pro blem har kommit till
uttryck vid flera tilJjälle n.
Motiv
för en omprövniJlg av plane ringsnivan före
ligge r sål edes inte enligt departementsche
fen.
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Som redan nämnts komme r ett
flertal särpropositioner till 1970 ä rs
vårriksdag att fylla de lu ekor som
finns. Det blir anledning att senare
å terkomma
FLYGVAPEN-NYTT
nr 3/70.
•
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