FV i programplan 73178

örsta etappen i årets programpla
nearbete avslutades i försvarsgrens
staberna i och med att programplan
för resp huvudprogram insändes
ti II Försvarsdepartementet och Överbefäl
havaren 1972.09.01. ÖB har på bl a detta
underlag utarbetat en programplan för det
militära försvaret, vilket insändes till Kungl
Maj:t 1972.09.29. Programplanen för hu
vudprogram 3 (flygvapenförband) är fram
tageneni Överbefälhavarens direktiv P2.
Den ekonomiska ramen enl detta direktiv
benämns nivå 2.

F

• nedläggning av fullt användbara 35-för
band;
• minskning av 37-programmet ;
• uppskjuten stridsledningsutbyggnad in
om vissa sektorer;
• tidigare nedläggning än som avsetts av
luftvärnsrobotförbanden (Rb 68) ;
• utrangering av transportflygplanen typ
TP 83;
• minskning av repetitionsövningar;
• minskning av flygtidsuttaget;
• beskuren övnings- och utbildningsverk
samhet.

• • Före 1972.11.01 skall chefen för flyg
vapnet dessutom redovisa en programplan
i en ekonomisk nivå (nivå 1) som under
femårsperioden 1973/78 ligger ca 450 milj
kr under nivå 2. Konsekvenserna av denna
nivå är ännu inte fullt klarlagda, varför föl
jande framställning enbart belyser konse
kvenserna av planeringen i nivå 2.
Utgångsläget för denna planering var vid
årsskiftet 1971/72 att lönerörelsen 1971 och
bristande priskompensation lett till en
kraftigt minskad reell köpkraft under perio
den. Föregående års programplan för 72/77
i minskningsnivå 1 hade därmed blivit
ohjälpligt inaktuell.
En snabb om planering var nödvändig för
att undvika en likviditetskris under 72/73
och för att anpassa verksamheten till re
surserna under 73/78. - Detta ledde till
förslag som ger följande konsekvenser för
huvudprogram 3:

Detta är allvarliga konsekvenser som le
der till kraftigt minskad krigsorganisation
och operativ effekt. - Chefen för flygvap
net ser med oro på utvecklingen om inte
anslagens reella köpkraft stabiliseras.
Detta kan framför allt ske genom ett full
ständ igare priskom penseri ngssystem . Hot
bilden ställer höga tekniska krav på ma
terielen, men de ekonomiska resurserna
medger f n inte att den kvalitativa och
kvantitativa nivån kan bibehållas på sikt.
Den tecknade bilden har alltså många
mörka inslag. Chefen för flygvapnet har
emellertid sökt åstadkomma bästa möjliga
avvägning för de närmaste 10 till 15 åren
genom ovannämnda programplan.

• • De långsiktiga behoven har priorite
rats på de kortsiktigas bekostnad. Detta
har bl a medfört förslag till ,inskränkningar
av krigsförbandsövn ingarna.
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