
Pensionsaldersfragan för äldre militär och 
civilmilitär personal har de senaste aren flitigt 
diskuterats man och man emellan. Den utred
ning i ärendet- MTU - som pagatt de senaste 
sex aren, har nu slutförts. Det betänkande som 
framlagts remissbehandlas f n i olika instanser. 
ÖB, försvarsgrenschefer, centrala förvaltnings
myndigheter. personalorganisationer m fl har 
beretts möjligheter yttra sig över betänkandet 
som f ö omfattar drygt 400 sidor. FLYGVA
PEN-NYTT ger här en redogörelse för innehaI
let i utredningen och hur chefen för flygvapnet 
ser pa den. Förhistonen är denna: 

D
EN 6 DECEMBER 1963 fick för· ti ll civi la tj ä nster och erhålla civil anställ vodestjänster fra n armen till 
svarsministern bemyndigand e ning (det S k förflyltningsalternativetl. kustartilleriet och flygvapnet: 60 ar 
tillkalla högst fem sakkunniga C I delta steg å stadkoms en höjning 
"för prövning av vissa fragor av pensiom~ ldern till 63 ar för unVISS OMORGANISATION 
rörande användande av ä ldre deroffice r, ingö.cnde i specialkår ;

B€'lrti fJande de mer specifika il lgn rdern a ma 
militä r och civilmilitär perso f ö r övriga: 60 å r 

nämnas aH utrednillge n fö resiar vi ss om 
nal" . (i övrigt i stur l e n! steg A oc h B ). ol·g aJ1isation av vakt- och räddningstj an s

D Steg C 126 civila tjäns ter: 63 arDe sakkwmiga kallade sig militära tj änst
ten . FlottiIjpo liscrna ,k ulle överg" frå n ci

göringsåldersutleLlningen (MTU). A vdirek· vilmilitär kategori till m ilit",r katl·gori . Vi . _ . OCH UNDERBEFÄLETS!tiven lill utredningen f rwn ,!:! ic k bl a att ut
dare skulle ~n viss växe ltjanstgöring ske 

r edningen förutsättnings lös t skulle pröva Beräk nill g" rna för underbefä l omfattarmellan trup pljan st och r ä dd ning . tj ans!. 
möjligheterna utny ttja aktiv militär och följ a nd e htgarder:Ino m den te kni ska tjän sten ::; kulle vida
c ivilmilitär p ersonal till högre a ld e r än f n. A Omol"gani~ation av vak t- och bere ~ I L anlal tjci nster för mj~t are och tekni
Den personella kvalilen inom k ri,l.!.!'o rga ni sa vakni ng: Ljti nst samt höjning avke,' tillkomma tbr förd j upad be fattningsut
tionen skutLe beh.:illas pa oföränd rad n iva. pension så ldern för underbef~ll ibi ldning och som ersä ttning for S k B-de ls 

Utredningen har av c n behanclla t f rag a n expedi tio n stjänst till 63 å r. F örvarnpliktiga (dvs Si dana viirnplil< tiga som 
om lämpliga omplaceringsåJdrar, dvs till övriga underbefäl nås pen sion $äl vi använder i fredsorgani sa ttonen och se
vUxen c:tlcter en befattningshava re bör kvar dern vid : 60 ~trdan inte kri gspla cerar inom flygvapnet).
stå i viss befallning och när han lämpli B oc h C Steg A samt civila [juns Utredninge.n omfa ll ar, som in gressv is 
gen bör förflyttas till annan mindre k"ä ler jnom flY .!5 vap net för övrigan Ci mnts, dryg t 400 sidor. Det skul le fö ra för
vande befa ltn in g. Utredningen h ar ~h lderat försvar sgrena r~ underbefä l: 60 år l <l ngt alt här g;l in p il alla de sta llningsta
dessa fragor med hansyn till kraven både ganden som utredningen g jort och p i, de Beträ ffande mastare och fly g teknik€' r an i freds- och k rigsbefattningar. 

bedikningSlnetoder lilan anvtl t"l L siS av . Re ger utredni ngen all ~vgangsaldern 63 a r är 
su lt a te t av utredningen vad avser flygvapDet bör observeras alt utredning möj Uff n;.'\ för den civilmilitära tekn iska 
ne t .rr an)g~tr av nedan stae nde ~amnlan stäl1en ej har haft i uppgift all ta stä ll personalen . Dptta förui satL 204 civila tjäns
ning.ning i pens ionsåldersfragan. Den le r vid flottiljv e rk 51.i:i derna f~ r tas i anspr<.1k 

lämnar inga förslag eH"r rekommen av ä ldre Inästare och f lyg te knikerpersona l. 
dati oner avseende en vis~ pensions "OFFICERSALDERN" HÖJS Dessutom före , ln s 120 tjanst e r fö r flygtek
alde rsnivä . Däremot anvi -s.a r utred ni ker til lk orruna.Utredningen s bertikningar av ~eende flyg
ningen olika alternati va metcder för Detta förslag är kopplat till en sänkningvapnet vi sa r a ll det bet.räffande off ice r are 
a t t möj liggöra en pen<ion s[lldershöj av kri ,qSplacf'ringsil ldern inom bas- ochär m öjligt att n11 följande ppn sionsa ldnu: . 
ning. luftvä rn srobo lför band samt i radartroppa r 

A Aktivering av arv odestjänster: 56 ~ 11' till 55 tlf. Krigsp laceri ngså ldern höj s sa m 
B Införand e av reservst"t (36 tj äns-PENSIONSALDERSHÖJNING t idigt till 63 ar i staber och verkslaåsför

ter) oc h. genomförande av steg A band sam l i s lridslednings- och luflbevakULredningen fÖl-esld r all en pensionsa l
ovan : 38 är n ingsförband.dershöjning c\sladkolTIs dels genom v iss;) 

C Steg A och B ovan samt ett antal 
generella ,i,C(ä rder, dels specifika ittgärd e r 

civila ljans tcr (40 ) vid centrala BÖR ANSTA, ANSER CFVför vissa g rupp er av tjän stemän. 
förvaltningsmyndig heter: 61 år 

Chefen fbr flygvapnet anser generellt att
(Detta steg inry nu·ner i sig ett an-De generella atgärderna inn ebär: 

ställnjngs ~gande till pen s io n~;l ldershöjning
tal alterna tiva lösningar som e j 

ar ino111 fl yg vapnet bör an st3 till dess att• att alla arvodestjänster omvandl as till behandlas här. ) 
militära tjänstgörin gsäldersutredningen itjänster för akti v personal 

D .r detla ~ teg s!<er vi ss omfördelning 
s in egenskap av fl ygvapnets belälsutred

av civila tjänster till a rmen och• att elt system med reservslal införs. ning slutfört ~i1t uppdrag . 
kustartilleriet från flottan ochReserv stat innebar alt vi ssa (rnilitära) tjäns

Che fcn för fl ygva pnet p~pekar vidare att 
flygV tl.J)llct temän efter genomgangen utbildning och en 

flygvapnets organ isa tion f n u treds vad g el
Pensionsälder : 60 årtids praktisk tjänstgöring bereds möjlig

ler freds- och krigsorganisation samt att
(Även detta. steg inryrnmer alterhet övergiJ till civil verksamhet (vid ca 35 

ett antal fredsorgani sa to riska förändrin gar 
nativa lösningar.)års iiider eller m er ) och kvarstå inom kri g;s

;igel' rum under 1970-lalet. Dessa förutseba·
E Algä"der ( bl a ökad rese,-v,t~ \ ) makten pa reservstat. Reserv,taten ä r för

ra för:lndringar och re~ltatet av pilga ende
vidtas som medger att pen sionsenad med tjänstgöringsskyldighet om ca en 

utredninga l' kOln rner troligen att i inte ringa
manad varje är och dessutom med förm a n a ld em sa tis till: 63 å r 

grad p~verka och förändra det beräknings 
liga ekonomiska villkor 

unde.r1a." fd,n vilke t den mili tära tjänslgö
... LIKSOM "UOFF·ALDERN" ring salde"sutredninge n utgått. 

för äldre militär personal. Utredningen fö
• att ett antal civila tjänste,· tas i anspra k 

Beträffande underofficerare föreslå r ut Fraga n om en pensionsåldershöjning är 
resldr att detta skall ske antingen genom redningen följand e [I tgä rder: emellertid i viss uts träckning en politisk 
att ett större antal civila tjänster omvand  A Aktivering av :.:.trvodE' .'; tjänsler fraga . De t är därför m ö jligt att statsmak
las till militär-a (det s k utbytesaltel'nat ivet) samt höjning av pcn sion saldcrn lerna vill ta ställning till frilgan red an in 
eller att ett antal civila tjänster re se"veras fÖl' underufficer i !:i igna l- och ex nan alla tidigare nälnnda utredningar m m 
fö r militära tjänstemän. I det senare fallet ped ition stjimst Iii I 60 r e sp. 63 iir. är färdiga. Chefen för flygvapnet tar där
skulle de militära tj änstemännen förflytta s F ör övriga Lmderofficerare n~s då för stallning till utredning'ens olika alter

pension~aldern vid: 57 är 
B Steg A samt omfördelnin g av a r
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MTU 
Utredning 
på gott och ont 

fäl är av samma storlek som för övriga ka
ut.sättningarna i dagens organi.-=niion. 

Beh~lIs slutligen dagens oekononliskanativ, men gor detta mot bakgrund av for
tegorier. För dessa har ej accepterats pen

fältflygare innebär delta att n'lgra beräk
organisationsform med korttidsanställda 

sionsåldrar över 60 år bl a med hänsyn till 
effektiviteten i fredsorganisationen. Det 

åldrarna för underofficerare till över 60 år 
ningsmäss iga svårigheter att höja pensionsTVEKSAMHET, RESERVATIONER 

finns skäl tillämpa samma normer och be
Chefen for flygvapnP l godtar att arvodes

dömning i [raga om civilmilitär personal.ej torde föreligga. Utredningen har dock ej
tjämter omvandlas ,il! tjänster för aktiv 

Chefen för flygvapnet anser dädör att nuräknat på ett sudan t alternativ.
personal. Han godtar vidare, med viss tve varande penSionsåldrar skall behållas på
kan, att reservsta t införs. Det påpekas STEG A MEN EJ MER oförändrad nivå ,
dock att möjligheterna att införa reserv

Han anser vidare, i likhet med utredningChefen för flygvapnet har i. sitt restat, och dennas möjliga storlek, i framti 
en, att högsta krigsplaceringsålder i basmissvru' över MTU:s betänkande konden är beroende av resultat av påg%lende 
och luftvärnsrobotföl'band bÖl' vara 55 år.staterat att utredningen ej löst fragankrigsorganisatoriska utredningar. 
Det f ilms ingen anledning tillämpa oförom IflngtidsansUillning för fältflygare,Alternalivet alt ta i an spft k civila tjäns
månligare åldersnormer inom flygvapnet änDetta påverkar möjligheterna att a stadte r i centrala förvaltningar (alt C) förkas
inom öVrlga försvarsgrenar vad avser "fältkomma pensionsåldershöjningar för untas bl a med hänsyn till de följder i form 
förband".derofficerare i sa hög grad att ett ställ;. v omplaceringar som de lln ;'Ilte rnntiv far 

För att möjliggöra detta med behållenningstagande till pensionså ldr ar för unför den militära personalen . Myndigheten, 
pensionsålder om 60 fIl' före slår chefen förderof ficera re ej är menings(yllt innandvs CFV. värnar här även om den civila 
flygvapnet att ett antal tjäns ter för befalldenna [raga är löst. persona lens intressen samt anser generellt 
ninga r av inretjänstekaraklär skapas. Här

att den militäl'a sak kunskap so m äldre of Utredningsunderlaget ger vid handen alt 
utöver skulle ett mycket begränsat antal

ficerare bes itter ska l! tillgodogöras inom de det under vissa föruts~iLtningar syns vara 
civila tjänster vid flottiljverkstad (3-4/

ras fackområde, dvs inom flygvapnet, in möjligt åstadkomma en pensionsäldershöj
flottilj) ersättas med civilmilitära tjänster.

till pensionsavgöng. ning till 57 ål' för underofficerare. Ställ
övriga steg, dvs steg D och E, godtas ej. ningstagandet inn ebär att cheien för flyg

MEDELÅLDERN STIGERDetta jnnebär att en lö sning aCL:cpteras som vapnet accept e rar s teg A för underofficera
innebär att pensionsåldern kan h Ö.i as till 58 En höjning av pensionså ldrarna medför att 
ar. Chefen för flygvapnet anvisar vidare vä

re men ej övriga s teg. 
medelåldern inom fred sorgan isa tionE'n sti

gar att höj a pensionsåldern till 60 1\1' ge
Möjlighete rna alt höja pensionsåldern för 

ger. Inom fredsorganisationen bereds krigs 
nom att ett <.Intal tjän s ter, lämpade för äld

underofficerare inom flygvapnet hör till de 
makten för verksamhet i krigsförhällanden.minst fullgån gna utredningsavsn itten i ut· 

re officerare , inrältas. Della stä ller speCie ll a krav på alla de tjäns
treras av MTU. 
redn ingen och bör därför ytterligare pene

temän av olika kategorier som verkar inom 
fredsorganisationen. En pensionsåldershöj FÄLTFLYGARE TILL 60 ÅR? 

60 ÅR FÖR UNDERBEFÄLET ni ng medför svårigheter alt inom alla sek
Möj ligheterna il tt höj a pensionsa Id rarna för 

torer fylla dessa speciella krav.Steg A för underbefä l medger 60 ~rs penunderofficerare hänger intimt samman med 
Genom att skapa ett antal tjänster ens ionså lder. Steg B och C innebär ingen förhur man löser fältflygarnas långtidsanställ

bart för fredsorganisationens behov, ochändring men medför att civila tjänster,ning och rekryteringen till den civila luft
lämpade för ä ld re personal. kan dockframför allt förr~dsförmannatjänster, skullefarten. Erhå ller Iallflygarna lå nglidsans täll
m~nga av nackdelarna med en höjd pentas i anspråk - inom flygvapnets organisaning till t ex 60 år och den civi la luftfal'
sionsåldern kompenseras. Chefen för flygtion - för äldre underbefäl inom övrigatens behov av förare samtidigt tillgodoses 
vapnet har därför funnit skä l före ligga attförsvarsgrenar. Chefen för flygvapnet angenom utbildning utanför flygvapnet upp
acceptera en pensionsäldershöjning - omser att steg A är till fyllest för flygvapnetsslår problem att placera och sysse lsä tta alla 
statsmakterna så skulle fordra - för dedel och avstyrker övriga s teg . Ställningstaaldre underofficerare inom flygv ap net. 
kategorier tjänstemän som ha r 1< ga pengandet innebär att chefen fö r flygvapnetSker rekrytering till den civila luftfar
sionsi\ldrar. Han anser dock att starka skä laccepterar 60 flr som pensionså lder för huten so m nu, dvs fältflygare gar över til! 
talar för att pensionsåldern för dessa kat~vuddelen av underbefälet.civilflyger vid en viss il lder, bäthas de 
gorier ej bör sä ltas högre än 60 år.Beträffande den akutaliserade omorgani

sion ~aldershöjnin g . Förutsä ttningarna att 
berälmingsmä ,s iga betinge lse rna för en pen

sationen av vakt- och bevaknings tjänsten 
FRÅGA PÅ SIKTanför chefen för flygvapnet att han har för 

derofficerare till 1 ex 60 år kan förbättras 
höja pensionsJld"rn för icke flygande un

avsikt att se över denna organisa tion . I Det som nu återstär i pensionsåldersfrägan 
samband härmed kan utredningens förslag är stä llni ngstagande till remissvaren överom d e flygande underofficerarna (fj ltfly
prövas. Utredningen föres lår vidare att ci betänkandet i försvarsdepartementet. Engarna) rar en lägre penSion :::..;j ld er än övriga 
vi la vaktmän ers~tts med underbefä l. Här överarbetning av MTU:s betänkande torde 

Man kan även ändra förutsättningarna 
underofficerare, t ex 50-55 ar. 

emot är intet att erinra, De t bör dock ob därefter fordras. Slutligen måste statsmak
serveras alt arbetsuppgifterna då ändras sii terna komma överens med personalorgani 

cerare genom aU höja ande len officerare i 
för en pensionsiildershöjning för underoffi

att bl a viss utbildning av värnpliktiga sationerna om villkoren och den ekonomis
[Häggs dessa underbefäl. ka ersättningen för en pen sionsä ldershöj

fältflygare i dessa. Delta kan bli nödvän
de flygande förbanden och minska andelen 

ning.
"60 ÅR ÄR GRÄNS" Alternativt kan någon fonn av förhand

penorganisation fä ti llräckligt stor produk
digt för att i en framtida minskad flygva

Utredningen har, i fräga om pension så ldrar lingsunderlag komma att utarbetas inom 
tion av flygutbildade offi cerare för organi  för mästare och flygteknik er, funni t vilgar försvarsdepartementet för att ligga till 

att höj a pensionsMdern från 60 till 63 etr. grund för fortsatt handläggni ng. II 
Chefen för flygvapnet finner att pHtrest T on)' Lenard 
ningarna och kraven på denna kategori be

sationens behov i övrigt. 
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