
ÖB 'örsvars'rågan 

F 
örsvarsutredningen gav i sitt 
betänkande en beskrivning 
av de internationella utveck

lingstendenserna. Beskrivningen 
överensstämmer i stora drag med 
ÖB:s bedömningar. Slutsatserna av 
dessa bedömningar skiljer sig dock. 
ÖB konstaterade mot bakgrund av 
de internationella utvecklingstenden
serna, att försvarsmakten bör inriktas 
mot handlingsväg 1 i 'ÖB 75' (= nivå 
A i 'ÖB 77-82'). Denna nivå skapar 
förutsättningar för att den pågående 
reduceringen av försvarsmakten kan 
hejdas 1982. Den av försvarsutred
ningen föreslagna inriktningen in
nebär däremot att reduceringar av 
försvarsmakten blir nödvändiga även 
efter 1982. 

Överbefälhavaren har i både 'ÖB 
75' och 'ÖB 77-82' föreslagit ett för
bättrat prisregleringssystem, efter
som nu gällande system ger otillräck
lig kompensation för prisstegringar
na. Försvarsutredningen föreslog 
dock att prisregleringen även fort
sättningsvis skall baseras på netto-
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* * Försvarsutredningen föreslog i sitt slutbetän
kande att försvarsmakten i huvudsak skall inriktas 
mot handlingsväg 3 enligt 'ÖB 75' (= nivå B i 'ÖB 
77-82'). Denna nivå innebär innehållsmässigt när
mast en fortsättning av nuvarande planeringsinrikt
ning - dvs en förlängning av 1972 års försvarsbeslut. * Nedan publicerar 'FL YGvapenNYTT' ÖB:s sjätte 
avsnitt i serien om vårt militära försvars framtida in

riktning. 

prisindex. De nackdelar som tillhör 
detta system och som ÖB påtalat 
kvarstår alltså. 

•• Lönerna för försvarsmaktens 
anställda har ökat betydligt snabbare 
än den priskompensation enligt net
toprisindex som försvarsmakten er
hållit. Försvarsutredningen har räk
nat med att detta kommer att fortsät
ta och har därför tillfört den militära 
ramen medel för att till del täcka bris
tande kompensation vid lönesteg
ringar. Detta innebär att en bättre 
överensstämmelse mellan uppgifter 
och resurser skapas än i försvars
beslutet 1972. Förutsättningar finns 
därmed för en stabilare planering än 
vad som kunnat uppnås under den 
gångna femårsperioden. 

Försvarsutredningens förslag in
nebär dock att det även framgent 
kommer att ställa hårda krav på be
gränsningar av försvarets lönekost
nader. Omfattande personalminsk
ningar och ytterligare förbandsin
dragningar blir därför ofrånkomliga. 

UredningenS 
majoritet tog inte slutlig ställning till 
frågan om svensk flygindustris fram
tid. 

Den svenska försvarsma terielin
dustrin - med dess jämförelsevis 
höga tekniska standard och rationel
la organisation - har hittills möjlig
gjort att huvuddelen av krigsmaterie
len har kunnat anskaffas inom landet 
till konkurrenskraftiga priser. Mate
rielen har därvid kunnat anpassas till 
de speciella militärgeografiska och 
andra förutsättningar som råder i vårt 
land. 

Vår inhemska produktion av även 

* * * 


avancerad materiel har givit stark till 
tro i omvärlden till vår vilja och för
måga att vara alliansfria. Såväl den 
yttre som den inre tilltron till att vår 
försvarsmakt har varit utformad för 
försvar av vårt land har också stärkts. 

• ÖB anser fortfarande att för
svarsmakten i rådande säkerhets
politiska läge bör inriktas mot det in
nehåll som föreslagits i nivå A i 'ÖB 
77-82' (handlingsväg 1 i 'ÖB 75'), 
samt att prisregleringssystemet bör 
utformas så att full överensstämmel
se skapas mellan mål och resurser. 

Regeringens 
proposition. - Regeringen lägger 
försvarsutredningens förslag som 
grund för proposition till riksdagen 
om försvarsmaktens framtida ut
formning. Flygplanfrågan är dock 
fortfarande ett område som stats
makterna vill ha ytterligare belyst in
nan ställning tas. 

Propositionen framför som önsk
värt att en svensk jaktrobot anskaf
fas. ÖB anser också att detta är önsk
värt. Men inom den givna ekonomis
ka ramen är det nödvändigt att ytter
ligare granska den framtida utveck
lingen och anskaffningen av robotar, 
så att statsmakterna får tillräCkligt 
underlag för val av vilken jaktrobot 
som skall anskaffas. 

Såväl försvarsutredningen som re
geringens proposition anger att strä
van skall vara att öka antalet infante
ribrigader utöver de tio som in plane
rats i 'ÖB 77-82' nivå B. ÖB anser att 
det är önskvärt och bör vara möjligt 
att behålla ytterligare brigader bl a 
genom att för vissa funktioner utnytt
ja materiel längre än vad som hittills 
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Lönekostnaderna tvingar fram 
omfattande personalminskningar 
ochytterligare förbandsindragningar 

1912 års försvarsbeslul förlängs! 

räknats med, Chefen för armen stu
derar detta i årets programplanear
bete, 

Både i försvarsutredningen och i 
propositionen betonas vikten av att 
ytattackens enheter tillförsäkras en 
sådan kvalitet att en angripare kan 
mötas på lika villkor och att avsedd 
effekt i invasionsförsvaret ges. ÖB 
anser att anskaffning av sjörobot för 
ytattacken är nÖdvändig för att detta 
mål skall nås. Likaså är det nödvän
digt att anskaffa rörligt kustartilleri. 

EygplanfrAgan. 
- Regeringen tar i propositionen inte 
ställning till utveckling av B3LA. Om 
B3LA ej utvecklas uppstår behov av 
att anskaffa ett nytt skolflygplan. Det
ta bör kunna förses med viss attack
beväpning, (Se sid 14./Red:s an m.) 
Kvalitetsnivån på flygplan med denna 
inriktning är för närvarande inte fast
lagd, ÖB kommer därför att i det un
derlag som skall presenteras inför re
geringens beslut i frågan att lämna 
underlag såväl vad gäller B3LA som 
olika kvalitetsnivåer på beväpnade 
skolflygplan, samt rörande beväp
ningen till dessa flygplan. Regeringen 
förutses fatta slutligt beslut i frågan 
under hösten -77, 

RobotfrAgan. - Överbefälhavaren 
har i 'ÖB 77 -82' redovisat att utveck
ling aven svensk IR-jaktrobot bör 
ske i den så kallade A-nivån, men att 
detta inte kan inrymmas inom nivå 
B:s ram. I denna nivå förutsågs även 
problem med att sysselsätta svensk 

robotindustri med ytterligare robot
projekt efter det att utvecklingen av 
jaktroboten har slutförts. 

Regeringen har i propositionen 

inte tagit slutlig ställning till om den 
svenska roboten skall utvecklas eller 
ej. Frågan har enligt ÖB:s mening en 
nära knytning till flygplanfrågan vad 
gäller mÖjlig utvecklingsvolym vid 
svensk industri. ÖB kommer därför 
att i anslutning till underlagsarbetet i 
flygplanfrågan att belysa robotfrågan 
i hela dess vidd . Regeringen förut
sätts ta slutlig ställning även i denna 
fråga i samband med höstbeslutet i 
flygplanfrågan, 

EdSOrganisatoriska 
frAgor. - Propositionen anger att re
duceringar inom fredsorganisationen 
är nödvändiga. FFU har låtit publice
ra en sammanfattning av sitt förslag 
till fredsorganisatoriska förändringar 
inom armen. 

ÖB anser att inom den givna eko
nomiska ramen är ändringar inom ar
mens fredsorganisation oundvikliga. 
I huvudsak har FFU:s förslag den in
riktning som det blir nödvändigt för 
armen att genomföra. Fredsorgani
satoriska minskningar kommer tyvärr 
att bli nödvändiga att genomföra 
även inom såväl kustartilleriet som 
flottan och flygvapnet. ÖB har i sam
band med årets programplanearbete 
begärt in underlag för att kunna avge 
sin syn på de förslag FFU framför , 

Fredsorganisatoriska frågor på
verkas av det arbete som pågår med 
ny befälsordning. Det är enligt ÖB:s 
uppfattning viktigt att beslut snarast 
kan fattas om fredsorganisation och 
befälsordning, så att trygghet kan 
skapas bland de anställda om för
svarsmaktens framtida arbetsmiljö. 

•• Även om de stora frågorna bör 
kunna lösas inom det närmaste året, 

kvarstår behovet att fortlöpande till
varata rationaliseringsmöjligheter 
inom fredsorganisationen, •• 
Försvarsmakten kan se fram emot en 
femårsperiod fylld av arbete och för
ändringar, men även mot en stabilare 
framtid än den vi varit tvingade att 
leva med under den gångna 
tioårsperioden, • 

Mvcket 

arbete 

och många

förändringar 

... men mot 

stabilar,e 

framtid 


Försvarsminister Eric Krönmark lät 
medio maj meddela att regeringen 
redan kommande vinter kommer 
att tillsätta en ny parlamentarisk 
försvarskommitte, Detta för att s.§ 
tidigt som möjligt ge riksdagens 
representanter bättre insyn och 
möjligheter att medverka i det ar
bete som skall ligga till grund för 
nästa I.§ngsiktiga försvarsbeslut. • 

Red, 
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