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Nedan lämnas en sammanfattning av förva.ltningsmyndigheternu medelaäekanden för flygvapnet för nästa budgetår.
Äsksndena grundar sig på de t militärorganisatorialca underlag, som. chefen för flygvapnet överlämnat till respektive centrala förvaltningsmyndigheter. VAr chef har härvid utgått från bl a följande .allllibma för.ui;s&.t..t ...
ni?Jgar:
Under budgetA.ret 1949/50 har E .! Qlllftlldlats till :nattjakt.flottilj och
dagjaktflottilj. Ll (Roslagens flygflottilj) har avvecklats och
ersatts av det eya ~ l - Boalagens flygkA.r - varjämte .f ll och f l l tillförts vardera en apani-ngsdiviaion. Under detta bldgetAr har vidare förberedelser ~~~tsatts f-Or att genomföra den beslutade 50-procentiga förstärkni.l3gen aT. sex dagja.ktflo.tt.iljer.• Luft-bevakningens och jaktstridsledningens
modernisering pAgAr.
Flygyapnets luftvärn har överförts till arm~n.
De beslutade omläggningarna i personalorganisationen håller pl att genomföras, varvid kadern av officerare, underofficerare ( s igna.lister), stamflygförare· och flygtekntker utbygges samtidi8t som .antalet stamma.nskap (utom stamf'lygförare) minskas.
·
Flottiljpolisorganisationen har genomförts vid F 2, F 6, F 12 och F 13.

E .i till

För budgetåret 1950/51 föreslår chefen för flyg-ra.pnet, att. 1948 års
riksdags prinei.pbealu:t. om f.örstärlming av e a m t l i g a tio dagjak:~
flottiljer med 50
genomföres och att således definitivt beslut fattau om
förstälicning av återstående f y r a icke förstärkta flottiljer. Med hänsyn till att detta förslag skulle _
k unra anses föregripa resultatet av den
pAgående färsvarsutredningen, om detta inte kan föreläggas 1950 Ars riksdag, har chefen för flygva.piet fr2.mhUli t den stora ela.sti()i teien i den föreslagna förstärkningen. Om det inte skulle bet'inna.a lämpligt att nu. fa.tta
definitivt beslut 1 denna fråga, föreslAr chefen för flygvapnet att A.tgärder dock vidtages för att trygga den erforderliga leveransen av flygmateriel, vilket inte skulle föregripa resultatet av försvarsutredni?Jgen. (I samband med överläggningar rörande ÖB yttrande över medelsä.ska.ndena. har chefen
för fl.yg.apnet avstått från att kräva. dessa senare åtgärder i "f'B.d rör· budgetA.ret 1950/51). Ytterligare förstärkni?Jg av nattjak:tflyget föreslås inte
.nu med hänsyn Ull att möjligheterna att anskaffa utländska nattjaktf'lygplan f n .inte kunna överblickas.

%

övriga aT ehefen för flygvapnet föreslagna ä.ndri~ o.ch tillägg i
för budgetåret 1949/50 gällande organ.iaation sammanhänger i huvudsak med
perao.nalorg.aniaation't!lls· omläggning och konsolidering enligt 1948 och 1949
Ars rikadagabeslut. Med hänsyn bl a till förutsatta. organisationsförsök vid
flottilj har sträng återhULsa.mhet iakttagits ifrAga om förslag till nya
ell-er höjda löneställningar. -- I det följande redogöres för vissa detaljer
i förvaltningsmyndigheternas medelsäskanden.
~ifib.!!O&~Je.n.

F l y g f ö r v a l t n i n g e n räknar med en väsentlig- h~jning &T
anslaget till ,Ee~l!,ay..2~1!• För engångsanskaffning av lottautrustningar
beräknas 756.ooo kronor .. - För engångsanskaffning av 1nxe,ntg.iei: i lokaler
för luftbevaknillgen beräknas 170.000 kronor .
·
Anslaget till j!'V,!!i,ner_m_m_bar tidigare berökn&ts på 8I"UJ1dval a.v 411talet fqgtima.ar.., Då flygtid-en inte ensam är &vg.örame· för ömingskos·tnad-er•
nas storlek. föreslår flygförva.ltningen att dessa kostnader beräknas pA
grundval av befintlig statistik och med hänsyn till planerad övningsverksu-
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het.

Anal~et..

föreslA.s höjt med 400. 000 kronor. I höjningen innefattas

bl a kostnad.er för tätare väderleksobser'IB.tioner, mera flygfilm för apanil1gsfärbanden, ny jaktkarta, omskolning av luftbevakningspersonal och a.rbeteled&rku.r.ser samt anskaffning av kartor och "plotting"-materiel. för- lfc
och lgc.
Behovet &T betalningsmedel under budgetåret 1950/51 för att l~kvidera.
beställningax å !.lzea..ieL.i!t,l_rq_m bar ·beräkna. ts ti 11 14 5 milj kronor (i A.r
llQ milj kronor). I analutning till clefens för flygvapnet i det fö:regAende berörda förslag om fortsaU utbyg,gnad a.v dagjaktflyget har flygförvaltningen framlagt en reviderad a n s k a f f n i n g s p 1 a n för flygmateriel m m, omfattande budgetåren 1950/57. Planen omfattar bl a kostnader
för ytterligare utbyggnad av luftbevakningens signa.lnät.
De sammanlagda kostnaderna för den nyssnämnda sjuårsperioden uppgA.r
till osa 1358 milj kr, varav c:a 117 milj kr för förstärkning av ytterligare. fyra dagjaktflottiljer och 44 milj kr för lu-f-tbevakningen. Planen omta.ttar både engAngs- och A.rskoetna.der. För beställnillgar- i anslutning till
den reviderade anskaffningsplanen beräknar flygförvaltningen att för bud.getåret 1950/51 erfordras- ett beställningsbemyndigande om 26·7 milj kr.
Jdedelsbehowt för ~.!fi sc.h ~g_e,rhJ:ll .!v_fJ,Y&l!!·t !trjel har pA grundval
av flygtiden uppskatta-ta till e:a 46,5 milj kr (nu c:a 39 milj kr). Drivme1ie'lakostnadern.a beräkna.s till c:a 17 ,5 milj kr och underhUlskoa.tnadenia
till oia 29 milj kr. Ökningen föranledes bl a av det ökade antalet flygtillPmr, (som 1 sin tur beror pA det öka.de antalet flygfärare), det ökade uaterielbest!ndet och övergång till readrivna flygplantyper.
Under anslaget till SI-.i~ie!a.föJ'.'I'Jd beräkias medel bl a för ytterligare· anska!"fniJJg av järnfat samt j.ärnvägscisternvagna.r.
C i v i l f ö r v a l t n i n g e n bar - 1 överensstäDIDelse med chefns · för flygmpnet förslag - :räknat med tillkomat av bestiUlningar för 12
löjtnanter, l förste stabsmeteorol<Yg, 2 stabsmeteorologer, 2 verkmästare
av 1. kl (radar)~ 6 mästare av 1. kl och 14 av 2. kl, 4 förste flottiljpoliser och 52 flottiljpoliser samt 250 f 1-vgtekniker.
Principbealllt föreslås skola fattas om utbyte av vissa enligt 1948 års
försvarsbeslut beräknade kollektivanställda. radarmontörer- not civilmilitär
r&cUu-personal (verkmästare, -mästare och flygtekniker). Chefen för flygvapnet ~öknar inte med tillkomst av förvaltare i kaserntjänst under budget.Aret

1950/51.
Antalet u'Dderofficeisre i arvodesbefattningar föreslås minskat med en
vid varje förband (utom F 2 och FCS) •
Vi.as& jämkning.ar i antalet beställningar för staJllllQnskap .f öreslb ock (- 328 furirer, - 114 vieekorprale.r och meniga, + 20 korpraler).
CiTilför'ftl.·tninaen ·har avstyrkt chefens rör flygvapnet förslag att in·rä.tta ett· antal beställniJgar för speeialflygläkare (-flygutbildade).
Enligt civiltör'f&.ltningvns -förslag skall personalen vid marinens väd:•r:lek•t3-~ red.orlsaa vid f~gvapnets väderlekstjänst.
I- frA8& om civil extra personal har beräknats medel för bl a 37 kaserntörestbdan, föft'ldnäri&re- och exped'i.tionsförestAnd&re, 19 maekinieter,
60 hji.lptekniker och 31 förr!dsmän.
Slutlig- ~~An-dpU?Jltt bar inte tag-its till frågan om flygteknikernas re-

U,t•ritg.
Reservats.ten
tur"bet'a'ttni?Jg.

föreslås utolta.d med en beställning för IDQ.jor i intenden-

Vad beträffar r e s e r v p e r s o n a l har chef en för flygvapnet
täreslagit, att en reserv fö~ flygtekniker inrättas, omfattande 234 flyg-
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tekniker, varav 79 för radartjänst. De senare skulle t v rekryteras bland
värnpliktiga radarmekaniker. Förslaget har tillstyrkts av civilförvaltningen.
Anslaget till rekryteringskostnader har av chefen för flygvapnet .beräknats till c:a 91.000 (anställningspeng'dr oräknade). Civilförvaltningen
har tillstyrkt 59.000 kr. Kostnaderna för avlöningar m m till värnpliktiga
berå1rnas stiga med c:a 600.000 kronor. Härvid har bl a räknats med repetitionsövningar om 60 dagar för en åldersklass äldre värnpliktiga, varav c:a
1200 i luftbevak:ningstjänst.
F o r t i f i k a t i o n s f ö r v a 1 t n i n g e n har för flygvapnets del preliminärt äskat J 3 milj kr under anslaget ersättning till fCSrsvarets fa•tighetsfo:nd.
F ö r s vare t s s ju k vård s s t yr e l s e (tidigare benämnd försvarets sjukvårdsförvaltning) har för flygvapnets vidkommande bl a
begärt ett mindre belopp för engångsanskaffning av sjukvårdsmateriel med
anledning av utbyggnaden av FV krigsorganisation.
Till understöd At privatflyget har 1 u f t f a r t s s t y r e l s e n
äskat 390.000 kronor.
Under driftbudgeten bar vad beträffar flygvapnet (utom flygförvaltningen) samuanlagt äskats: c:a 292 milj kr. För budgetåret 1949/50 har anvisats caa 234 milj kr.
För jämförelse må nämnas, att kostnaderna: för nu gällande flygvapenorganisation (6 förstärkta .da.gjalctflottiljer), fullt genomförd, av chefen för
flygvapnet i annat samnanhang beräknats till 317 ,5 milj kr.
Ka~i.!a.! b!!d&e,le,D.

Beträffande ansla.gsäskandena under kapital budgeten - omfattande medelsbehov för bl a byggnadsarbeten, befästningsanläggningar och flygfält - har
anbefallts största sparsadlet.
Vad beträffar k a s e r n b y g g n a d s f ö r e t a g (motsvarame)
har för flygvapnets räkning för budgetåret 1950/51 äskats sazmanlagt 4,2
milj kr, varav för betonghangarer vid !13 1,0 milj kr och vid llO (alter·
nativt F 12) 0,5 milj kr. Dessa hanga.rbyggna.der sammanhäng.er med beslutad
förstärkning av aex da.gjaktflottiljer. För lokaler åt flygsäkerhetstjänsten vid F 5, F 6 och F 8 har äskats .sammanlagt O, 7 milj kr. Resterande belopp, c:a 2,0 milj kr, avses huvudsakligen för värmeanläggningar i hangarer
vid F 5 och F 11, för uto"laling ay verkstäder vid F 3 och F 21 samt för försolcsplatser för robo-tvapen.

I fråga om b e f ä s t n i n g a r har äskats 3,9 milj kr för luftbev och 10,3 mi.lj kr för berghangarer vid F 8, F 9 och alternativt F 16 eller F 18.
lr 1946 uppgjordes en treårsplan för f l y g f ä 1 t e n s utbyggnad. Kostnaderna härför beräknades till c :a 70 milj kr. Flygfältsarbeten
utöver 3-Araplanens kostnadsram har emellertid blivit erforderliga pl grund
&T införandet av reaårift samt flygvapnets omorganisation.
För budgetåret 1950/51 äskas för flygfältsarbeten inom 3-årspla.nens
ram 10,0 milj kr samt för arbeten utöver denna ram cia 5,6 milj kr omfattande huv.udaaltligen kostnader för hangarplattor vid vissa av flottiljerna
samt anläggandet av nya flygfält,
Även om riksdagen kommer att anvisa äskade medel blir byggnadstakten
beroende på den byggradskvot, som k~n komma att tilldelas flygvapnet.

