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Under hösten 1995 bedrevs vid det militära hög
kvarteret ett intensivt arbete med att ta fram under
lag till Ö8:s programplan "FMP 97". Denna pro
gramplan, so!!' skall lämnas till regeringen den l
mars, utgör 08:s underlag inför etapp 2 i försvars
beslutet 1996.

E

n milstolpe i detta arbete är ÖB :s
programinriktning (Progl ), vilken
fastställdes efter militärledningens
sammanträde den 7-8 december 1995.
I Progl gör ÖB en preliminär fördelning
av de ekonomiska medlen mel,lan pro
grammen. Med Progl som grund skall
de centrala produktionsledarna ta fram
förslag till slutliga programuppdragsför
slag. Detta innebär för flygvapnets del
att c~efen för flygvapenledningen före
slår OB vilka uppdrag flygvapnet skall
erhålla med hänsyn till aktuell ekono
mi och gällande handlingsregler. Che
fen för flygvapen ledningen lämnade
slutliga programuppdragsförslag den 1
februari. Dessa uppdragsförslag utgör
huvuddelen av flygvapen ledningens un
derlag inför programplanen FMP 97
och anslagsframställan för 1997.
Parallellt med arbetet inför etapp 2
har regeringens proposition inför etapp
1 utskottsbehandlats. Riksdagsbeslut av
seende etapp 1 fattades den 6 decem
ber 1995. Detta riksdagsbeslut följde
försvarsutskottet betänkande, dvs i stort
regeringens proposition. Huvuddragen i
denna proposition och följaktligen även
nu fattat riksdagsbeslut redovisades i
FlygvapenNytt 4/95.

Grundorganisation
I enlighet med direktiven i försvarsbe
redningens rapport har en flygvapen
struktur med tolv divisioner och sex
flottiljer studerats. CFV fastställde efter
förbandschefsmötet den 9-10 septem
ber 1995 en struktur med sex "skarpa"
flottiljer, där skolverksamheten vid F 5
och F 14 utloka liseras ti II återstående
flottiljer. En alternativgranskning mel
lan F 10 och F 15 äger rum i syfte att
avgöra vilken flottilj som förutom F 5
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• • Parallellt med arbetet inom flyg
vapenledningen leder armechefen en
arbetsgrupp inom högkvarteret, Ag FM
GRO, med syfte att föreslå ÖB en
grundorganisation inför redovisningen
till regeringen den 1 mars 1996. Det är
inte troligt att besked i grundorganisa
tionsfrågan kan lämnas före detta da
tum.

Komplettering
och F 14 skall avvecklas. Denna struk
tur har benämnts "huvudspåret".
Vid beräkningen av kostnader för
flyttning av skolverksamheten vid F 14
har erhå II its högre kostnader än vad
som framkom i tidigare delutredning
inom "FV 95". Inom flygvapenledning
en pågår en översyn av behovsunder
laget som chefen för F 5 respektive
chefen för F 14 lämnat. Granskningen
har hittills medfört ett minskat behov
av lokaler mm.
En breddning av kunskapsuppbygg
naden har startats med anledning av
kostnaderna för utlokaliseringen av
F 14:s skolverksamhet. Den 8 decem
ber 1995 lämnade cheferna för F 5
och F 14 en preliminär redovisning av
en struktur bestående av fem "skarpa"
flottiljer och ett skolförband. F 5/F 14
är i detta scenario inte mob-myndighet
och har endast begränsad grundutbild
ning av värnpliktiga. Arbetsläget efter
denna redovisning är att en flygvapen
struktur med sex "skarpa " flottiljer fort
farande utgör huvudspåret. Förutom
huvudspåret skall granskning av ett
alternativ med fem "skarpa" flottiljer
och ett skolförband fortsätta i två un
deralternativ med F 5 respektive F 14
kvar. F 10 och F 15 läggs ner om ett
skolförband bibehålls. Flygvapnets led
ning har inte tagit ställning till hur de
tolv divisionerna skall placeras.

Riksdagen har den 6 december 1995
fattat beslut med anledning av regering
ens förslag i proposition 1995/96: 12,
Totalförsvar i förnyelse. Propositionen
har behandlats av försvarsutskottet i
betänkande 1995/96:FöU1 och av ett
sammansatt utrikes- och försvarsut
skott i betänkande 1995/96: U FöU 1.
Regeringen har den 5 oktober 1995
beslutat om anvisningar för program
planer och anslagsframställ ningar från
myndigheter inom totalförsvaret m m.
Riksdagens ställningstaganden medför
att regeri ngen bör komplettera 1995
års planeringsanvisningar.
Regeringen beslutar att bl a göra
följande tillägg till 1995 års plane
ringsanvisningar.
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I fråga om flygstridskrafterna
skall försvarsmakten vid reduktionen
från 16 ti II 12 divisioner belysa möj
ligheten (operativa effekter, kostnader
och effekter på Försvarsmaktens totala
resursutnyttjande) att behålla flygplan
m m för att på detta sätt ha handlings
frihet att i ett senare skede kunna
utöka organisationen med en till tre
divisioner.
Denna kompletterande uppgift skall,
i likhet med övrigt underlag, redovisas
den 4 mars 1996.
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