D D Förändringens vindar blåser inom
statsförvaltningen. Stora ansträngningar görs att nyttiggöra den officiella sektorns erfarenheter från näringslivet, som under ständig konkurrens tvingats utarbeta och tillämpa effektivitetsinriktade metoder.

D D D
heterna att öka effaktlviteten inom statsförvaltningen. Bl a pekade man på möjligheterna att för statsföL'valtn.ingens del utnyttja de ezfarenheter som vunnits in.om
näringslivet. Det var mot bakgrund av bl a
denna diskussion som Kungl Maj :t år 1963
gav i uppdrag åt statskontoret att i samråd med rikstevisionsverket utreda frågor
om bokföring, kostnadsredovisning och programbudgetering inom siatsverksamhelen.
Chefen för försvarsdepartementet tillsatte samtidigt törsvarsl<ostnadsutredningen
(Fl<U).

I mars 1967 redovisade Statskon torets
programbudgetut.rednlng sina förslag i betänkandet "Programbudgete1ing".

+

den
pägående effektiviseringsprocess
som berör hela statsförvaltningen ligger
man inom försvarshuvudtiteln väl .framme. En revolution av den traditionella kostnadsredovisningen pil försvarets omrlde
hftller på att ske genom den övergiing till
programbudgetering som planeras. En reform som sannolikt kommer att vända upp
och ner på åtskilliga invanda uppfattningar
och värderingar, när den bli.r genomförd.

Detta innebär bl a decentr;ilisering av besluten. ekonomiskt ansvar och även ekonomisk .frihet av företagsekonomiW< typ för
beslutsfattaren. Dä måste man kunna värdera den produkt han framställer. Man vill
kunna mäta om ett kl:igsförband överträ.ffar, uppfyller eller ej svarar mot de fordringar nian >'täller.

KOSTNADER OCH INTÄKTER

För varje förband som sätts upp inom krigsorganisationen sl<a.11 finnas klart definierade taktisk-organisatorisk-ekonomiska mål,
TO-EM, som beskriver vad ett förband ska
kunna uträtta och vad det får kosta.
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V~rt

nuvarande budget.system är liksom
flertalet andra länders framvuxet ur en
kameral tradition grlUJdad pä kass;ibokfö1·ingen. - Möjligheterna att överblicka och
styra utvecklingen förbättras avsevärt i det
nya systemet. Detta d~rför att man inte som
idag bara f<ir en inbll.ck i var utbetalnitlgarna sker, utan även var de ve r k l i g a
kosbladema finns.
För företagaren är emellertid int~ l<o$tnadema det väsenWg;i, utan intäkterna.
Går verksamhet.en med vinst eller inte?
I en korrunersiell ve1·ksaml1et ger bokslut~t svar på denna fråga. För en verksamhet
som militär förbandsproduktion försöker
man flnna andra metoder. Någon fonn av
prestationsmätning är nödvändig i och med
;itt man övergar till prograrobudgeterlng.
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DEFINIERADE MÅL

Enligt den:na målinriktning, som utarbetas efter operationsanalytiska studisr av vad
som kommer att vara tekniskt och personellt möjligt inom en given kostnadsram
vid den tidpunkt när förbandet ska sättas
upp, produceras det avsedda krigsförbandet.
Det är ett invecklat arbete som gpän:ner
över många år och bl a innefattar materielinköp, personalutbildning, taktikutprovning
mm.

HISTORIK
l Sverige förekom under 1950-talet och
början av 1960-talet en debatt om möjlig-

Programbudgetutred.ningen förordar en
omläggning av budgeteringen på myndighetsnivån. Sålunda skall budgete1ing ske
på ändamålsinriktade sk program. För varje prog-ram skall i budgeten anges förväntade prestationer och kosbladenia för dess.).
Vidare skall av budgeten trarngä pa vilka
ansva.i·somr~den inom myndigheten de olika
programmens prestationer och kostnader
fördelar sig. Budgetförslaget skall på myndighetsnivå innefatta en systematisk redovim.ing av oliJ<a handllngsalternativ. Härutöve1· skall budgetförslaget omfatta en
långtidsplan uppbyggd enligt sarnma principer sorn budgetförslaget. Budgeten skall
under genomförandeskedet följas löpande
på grundval av en prestations- och kosinadsrapportering. Vid budgetårets utgång
skall ut.fallet av budgeten analyseras och
utvärderas.
Programbudgetutredningen anser, att ett
In.förande av programbudgetering bör kombineras med en vidsträckt delegering av
ansvaret till och inom myndigheterna när
det gäller pi·ogranunens genomförande. Parallellt härmed bör den statliga revisionen
i ökande utsträckning lnriktas på förvaltningsrevision, dvs effektivitetsgranskning
av myndigheternas verksamhet.
Som ett led i :.-trävandena att sam.ordna
den
långsiktiga
planerlflgsverksamheten
inom försvaret har itlom färsvarsdepa.rtementet sedan nilgra år pågått arbet~ med
att utforma en programbudget. Arbetet har
bedrivits av en särskild arbetsgn1pp. Prngrambudgetgruppen har i junl 1968 lämnat
en srunmanf atta.nde sk rlftlig or len tering om
arbetsläget (FöD 1968 :3 "Gröna boken").
Prograrnbudgetgruppen har våren 1969 lagt

Programbudgetering
och ekonomisystem
fram detaljerat förslag Ull nytt planeringsoch budgeterlngssystem .för .försvaret (Röda
boken) .

för försvaret

INTEGRERADE SYSTEM
P rogrambudgetgruppen ser programbudge ten som ett led i ett integrerl\\ p la ner ingsoch budget.system .för försvaret, som omfattar studier, plar)erlng, beslut ( budgetering) och uppfölJnlng (resultatredovlsoing).
Studiernas syfte ~r Jrämst alt skap<i under lag för planeringen. Avsikten är att genom
skilda slag av stlldler avgränsa de förut sättningar som skllll ligga till grund för
p!anerlngen . Olika a.ltemativa handllngslinjer rörande .försvarets utveckling på läng,.e
sikt konkretlseras genom p ers\)ekttvµlaner.
(S ~ FV -Nytt l/&9 "Krigsmakten i ärets .. .'')
På grundv al Av perspektivp lanen upprättas
p ro g r 11 m p I ll r) e r. De tta är rollande
femlirsplaner, av.o;edda att ge underlag för
b,;slut i sar.1band med det å rliga budgetarbetet. Som besl utsunderlag för viktiga
förtindrlngar I organisa tionen med kruv på
stora investeringar 1 personal, materiel eller
anläggningar av ses särskilda sy s t e m p 1 a n e r upprättas.
• Den av programbudgetgruppen tedovisade programindelningen h ar gjorts med
utgångspunkt i krigsorgan.isation,;n. Varje
krigsuppgiftsorlenlerat program upptar ett
anti>! krigsförband med samma målinriktning, tex !lyi:vapen{örband. Förband eller fredsorgAllisatorlska ellheter som i huvudsak har gemensamma stöduppgiH?r I
krig eller är motiverade av !redsorganfaatione-11 har sammanförts till ett ant8l stödprogram. 'Programlndelnlngen har ocksii
gjorts stegvis I huvudprograr.;, delprocram
och programelement
Fredsorganisatlonens verksam het hat· in delats i ett antal produktionsomruden. Som
hlwud produ ktloruområden anges:
1)
2)
3)
4)

Lednii1g, förbandsverksamhet mm,
Mater lelonska.tfrling mm,
Anskaffo!ng av anläggr)ingar n1 in samt
Forsknl n11 och utveckling m m.

UPPDRAGSSVSTEM
För att länk a samma.o de krigso rganis<>toriskt lnriktade programmen med tredsorganisationens verksan,het irltroduc<rar p1·0grambudgetgruppen ett sk uppdr11gs.syst~m.

F.tt uppdr8g skull ::inge de prestationer som
skall utföras. resurstilldelningen h ärför samt
erforderliga handlingsregler (tex för omdisponering av resurser). De ärliga anslagsframställningama av ses ske I form av förslag till uppdrag. Budgetprövningen skall
bestå i en prövning av uppdragsförslagen.
Den {.r!iga programbudgeten skulle kunna
b?skrivas som en fullständig samllng uppdrag för det aktuella budgetåret. Föl'etagsekonorniskt kan man säga att ö B "köper"
färdigutbildade och färdigutl'\lstade krigsförband frän försvarsgrenarna.
J försva-rskoslnadsutredn.ingens avgivna
bztänk ande har utredningen redovisat principerna för ett nytt ekonomisystem Inom
försvare t och systemets tillämpning vid lok ala och regiona la myndigheter. Åt~rst!'\
ende del av ekonomisystemet - tör centrala
myndigheter - avser utrednincen att be handla i ett särskilt betänkan de.
Del centrala i det föreslagna el<or)omisy stemet är budgeterir1gen. Budgeten skall
ge ett san,[al uttryck för lednine;ens planer
och blir därmed det främsta styrinstru mentet. På alla nivåer skMl budgeteringen
bygga på eJl samordnad planeril) g av presta·
tioner och resursförbrukning. Under genomförandet av verksamheteJl skall bud geteJl följas upp genom fortlöpande rap porteriJlg och redovisning av prestatiorler

och kostnade1'. Pa gnmdval av eJl indelning
av orgaJl isatioJlen l ansvarsomraden knyts
ansvaret för PrestatioJler och slutprodukter
ttll bestämda ori::aJlisationsenheter.

FÖRSÖKSFÖRBAND
I syfte att fil. underlag för detaljutfol'mnincen av l<ornmande ekonomisystzm för
lokal nivå bed rivs f n försi>ksverksamhel
vid ett antal förband . varav två tillhör flygvapnet.
FlO har deltagit i försöksverksamhelen
&Wan budgetåret 1965/66. From budg etåret
68/69 u tprovas där det avancerad e "ekonomisystem m/75". - Vid F7 tillämpas .fr om
budgetåt·et 1969/ 70 ett förenklat förbandssystem med begränsad intern kostnadsredovl~'ll ing. Detta är del sk "ekonomisystem
m/70" (även kallat A9-modellen ).

+

Införan de o.v procrambudgetering är ännu inte beslutat och kan tidigast ske bud get;l ret 197l/72.
Vi rör oss dock ännu på i ungfrulig mark.
t>rogrambudgeterinc har i praktiken inte
hul).Jlit sa Jangt nligonstans l världen längst i USA. Mycket utvecklingsarbete
Merstiir. Framför allt gäll~r detta prestatlon$1l1ä l:njngssidan, där migot fullvärdigt
mätir1strurnent ännu inte finns.
•
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