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SAMMANFATTNING

Kommitténs uppdrag är analysera och bedöma det komplet-att
terande underlag Försvarsmakten lämnat den december7som

ekonomiska i planeringen.avseende osäkerheter1994 Kom-
förändringar Försvarsmaktensmittén också föreslåskall av

planeringssystem uppnåför harmonisering i kopp-att en
lingen till statligadet budgetsystemet.

Ekonomiska osäkerheter

Försvarsmakten ihar under hösten Försvarsmaktsplan1994 95
och kompletterande ekonomis-underlag anmält antal s.k.ett
ka osäkerheter i planeringen. ekonomiskaI termer motsvarar

båda årendessa de och nästan1995 1996 sammantaget 4
miljarder kronor. ekonomiskMed osäkerhet Försvars-avser
makten det är osäkert anslagsmedel kommer stål-att attom

tilllas förfogande. inte tillförsmedel För-Om uppger
svarsmakten planerad iverksamhet motsvarande omfatt-att
ning utgå.behöver

Kommitténs uppgift år analysera och bedöma ekonomis-deatt
ka osäkerheter i planeringen Försvarsmakten i decembersom

redovisade Utgångspunktenför regeringen.1994 för analysen
skall de ekonomiska grunder för Försvarsmaktens verk-vara
samhet statsmakterna årsfastställde i försvarsbe-1992som

Ävenslut och under försvarsbeslutsperioden. regeringens
årsförslag i budgetproposition1995 skall beaktas.

Kommittén utgångspunkttill idet samband medtar att 1992
års försvarsbeslut ansågsallmänt föreligga rimlig balans
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mellan det militära försvarets uppgifter och de resurser
skulle anvisas för försvarsbeslutsperioden. Kommitténsom

inriktar påsig analysera Försvarsmakten tillförtsatt om
ekonomiska på sätt följer fastställdaettresurser som av
regler för priskompensation, olika budgettekniskaom om-
läggningar varit resursmässigt neutrala och olikahur av
statsmakterna beslutade ekonomiska utfästelser infri-har

Kommittén såledesnärmar sig Försvarsmaktensats. aktuella
frånproblem resurssidan. vilken utsträckning de verksam-I

målenhetsmâssiga iuppfyllts prövas andra sammanhang.

åberopadeFörsvarsmakten ekonomiskaDe osäkerheternaav
flera miljarder ändåkronor, utgörsammantagetavser men

inte än 5% Försvarsmaktens budgetårenutgifter undermer av
199495 199596.och Kommitténs såledesanalys gäller
endast liten del Försvarsmaktens ekonomi. kanDeten av
vidare förutsâttas pådet finns andra faktoreratt som
negativt eller positivt påverkarsätt Försvarsmaktens

förhållandetsamlade ekonomi. kommitténs analys årDet att
måstepartiell beaktas i ställningstagandensamband med de

görs med anledning kommitténs bedömningar.som av

Starkt sammanfattade innebär kommitténs bedömningar deav
åberopadeFörsvarsmakten ekonomiska osäkerheterna fö-av

ljande.

Statsmakterna sig tillföraRBS har utfäst robotpro-23. att
jektet, tidigare kallades särskilda medel.BAMSE, Desom
beslut hittills fattats innebär, enligt kommitténssom
bedömning, regeringen för utveckling tillförtatt RBS 23av
projektet miljoner mindrekronor under försvarsbe-49
slutsperioden än vad Försvarsmakten inför beställningen av
utvecklingsarbetet förutsättninganmält förvara en pro-
jektet.

Fastighetsfrágor. Införandet hyressystem för För-ettav
svarsmaktens lokaler och mark har regeringen genomförtsav
på sätt, enligt kommitténs bedömning, inte ärett som
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resursmässigt förhållandehelt neutralt i till omlägg-om
ningen inte genomförts. för försvarsbeslutsperiodenEn
resursmässigt omläggning skulle inneburitneutral ha att
Försvarsmakten inom ekonomiskgiven hade kunnat dis-ram

omkring miljoner kronor för än loka-200 annatponera mer
ländamål, under förutsättning de investering-verkligaatt

i lokaler blir lika de planerade.storaarna som

JAS-lånet. Kommitténs slutsats är statsmakter-detatt var
avsikt försvarsbeslutsperiodenFörsvarsmakten underattnas

inte JAS-lånet.skulle belastas med räntekostnader för In-
förandet i statsförvaltningen krediträntekonto medav
leder till JAS-lånet upphov till kostnadsräntor.att ger

tillför ocksåRäntekontot emellertid in-Försvarsmakten
fråntäktsräntor den övriga verksamheten är ungefärsom

lika påverkas därmed, enligt kommitténsstora. Sammantaget
bedömning, inte väsentligt de Försvarsmaktenresurser som
kan disponera under försvarsbeslutsperioden.

Priskomgensation för Gripen. Deprecieringen den svenskaav
kronan i pånovember och det sätt vilket prisomräk-1992
ningen har genomförts har medfört den priskompensationatt

tillförts anskaffningen Gripen blivit ungefär 2som av
miljarder kronor mindre priskompensationän vad motsva-en
rande de faktiska utbetalningarna enligt träffade avtal
skulle kräva. Enligt kommitténs fångasbedömning deprecie-
ringens effekter inte priskompensationssystemet påupp av

förutsebart sätt inomett försvarsbeslutsperioden.

Priskompensation i övrigt. Deprecieringen har medfört att
även priskompensationen för verksamhet än anskaffningannan

Gripen blivit miljoner kronor mindre500 än vadav ca en
priskompensation motsvarande faktiska utbetalningar skulle
kräva. Deprecieringens fångaseffekter inte priskom-upp av
pensationssystemet på förutsebart inomsätt försvarsbe-ett
slutsperioden.

Kommitténs samlade bedömning âr främst ofullständigatt en
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kompensation för deprecieringens effekter och ett resurs-
mässigt inte helt neutralt införande hyressystem harettav
medfört utgifter Försvarsmakten svårthar hanteraattsom
inom given ekonomisk planerad verksamhetutan attram annan
behöver utgå under budgetåren 199495 199596.och Depreci-
eringens påeffekter Gripenprojektet, har hög andelsom en
import uttryckt i dollar, är helt avgörande betydelse iav
detta sammanhang.

ekonomiskaDe osäkerheter Försvarsmakten vidládersom anser
vissa fastighetsadministrativa kostnader och priskompensa-

påtion planerade i stället för redovisade faktorandelar,
kommitténs saknar rimlig Någongrund. oklarhet kananser

inte sägas finnas frågorhur dessa skall hanteras. Verk-om
samhetsplaner upprättats utgångspunktenmed ävenattsom
dessa medel erhållas,skulle kan självfallet inte förverk-
ligas.

Försvarsmakten har upprättat verksamhetsplaner för bud-
getåren 199495 199596och påbygger förutsättningensom

särskilda imedel omfattningatt inemot miljarder4en av
kronor skulle tillföras. medel Försvarsmakten saknarDe
utgörs till övervägande sålundadelen bristerav som upp-
kommit deprecieringen i november medel1992. Dessagenom
tillförs inte Försvarsmakten årsautomatiskt med ett par
förutsebar eftersläpning priskompensationssystemet.genom
Enligt kommitténs uppfattning tillrådligtär intedet att

utnyttjande kreditmöjlighet tillfälligt sökagenom av en
skapa överskådligför verksamhet tidunderutrymme som
saknar finansiering.

påankommer inte kommittén fråganiDet lämna förslagatt
särskilda tillförasmedel bör Försvarsmakten ellerom om

planerad utgå. frågaverksamhet bör avgörsDenna stats-av
makterna i avvägning mellan aktuella försvarspolitis-deen
ka respektive statsfinansiella kraven.

regeringen väljer tillföraOm ytterligare anslagsmedelatt
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behandlas detta i proposition till riksdagen. Omen rege-
ringen Försvarsmaktens verksamhet bör minskasattanser

förhållandeväsentligt i till vad regeringen iföreslog
budgetpropositionen i januari, är det naturligt dettaatt
redovisas för riksdagen vårenunder vilket1995. Oavsett
ställningstagande innebärgörs, det nästaett steg motsom
försvarsbeslut.

Planerings- och budgetsystemen

Utöver analysera och bedöma de ekonomiskaatt osâkerheter
Försvarsmakten anmält, skall kommittén över ochsom se

lämna förslag till hur Försvarsmaktens planeringssystem bör
förändras för uppnå harmonisering i kopplingen tillatt en
det statliga budgetsystemet.

Sammanfattningsvis förslår kommittén frågaföljande i om
planeringssystemet.

Vissa metodmâssiga skillnader finns mellan Försvarsmaktens
planeringssystem och det för priskompensationsystem som
ingår i för budgeteringstatens isystem genomförandepris.
Kommittén förslår Försvarsmaktensatt verksamhetsplanering
i fortsättningen utgå frånskall omfattningen deav an-
slagsmedel inklusive pris- och löneomräkning tillförssom

årenskilda enligt det för budgetering isystem genomföran-
depris statsmakterna beslutat uppdragDesom om. som rege-
ringen lämnar Försvarsmakten bör självfallet också utgå
från omfattningen de anslagsmedel anvisas enskildaav som
år.

är naturligtDet det under försvarsbeslutsperiodatt en
uppkommer skillnader mellan planerad och genomförd eller
möjlig verksamhet. påFör rutinmässigtatt sättett mer
kunna sådanahand skillnader, föreslårta kommitténom att
Försvarsmakten tredje år skall lämna fördjupadvart en
anslagsframställning med år,programplan. Andra när det
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inte är aktuellt med försvarsbeslut, börett Försvarsmakten
kunna lämna starkt förenklad anslagsframställning meden
programplan.

betydelseAv förstor Försvarsmaktens verksamhetsplanering
är den indexkonstruktion används för beräkna pris-attsom
kompensationen försvarsutgifterna. Kommittén attav anser
erfarenheterna visat det inte med komplex index-att ens en
konstruktion är möjligt fångaexakt prisutvecklingen påatt
de nyttigheter Försvarsmakten använder. Kommittén attanser
det är motiverat vid den regeringen aviseradeatt av-
översynen för priskompensationsystemet försvarsut-av av
gifterna pröva möjligheterna använda förenklatatt ett-

för priskompensation. sådant påsystem kan byggaEtt net-
toprisindex eller nettoprisindex i kombination med ett
löneindex.
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UPPDRAGET1

Direktiven1.1

Regeringen beslöt den december tillkalla199415 att en
kommitté med och visst ekono-uppdrag analysera bedömaatt

regeringen.miskt underlag lämnat tillFörsvarsmaktensom
också föreslåKommittén förändringar Försvarsmak-skall av

uppnåplaneringssystem harmonisering tillförtens att en
statligadet budgetsystemet.

skallUppdraget slutfört den 1995.senast 1vara mars

Direktiven dir. återges bilaga1994:147 i sin helhet i 1.

199495:100 kommitténbil. regeringenbetecknarI 5prop.
oberoende expertgrupp.som en

1.2 Arbetets bedrivande

Kommittén tagithar del omfattande underlagettav som
ställts till förfogande ochFörsvarsdepartementet För-av
svarsmaktens ekonomiskahögkvarter och belyser desom

åberopat.osâkerheter TjänstemänFörsvarsmakten harsom
från Försvarsdepartementet högkvarteroch Försvarsmaktens

kommitténhar inför gjort föredragningar i olikade sak-
frågorna ocksåoch därvid utfrågats kommittén.av

ståttMycket begränsad tid kommitténshar till förfogande.
Kommittén har därför valt prioritera den förstaatt av
uppgifterna, dvs. analysera och ekonomiskabedöma detatt



14

regeringen. När detlämnat tillunderlag Försvarsmaktensom
föreslå förändringargäller den andra uppgiften, dvs. att

kommitténplaneringssystem, valtFörsvarsmaktens har attav
vissa grundläggande plane-översiktligt behandla främst

fören-ringsfrágor. Kommittén därvid tankenväcker ettom
priskompensation. Möjligheten användaklat för attsystem

priskompensa-sådant vid den helakan prövas översynett av
aviseratregeringentionssystemet Försvarsmaktenför som

ingå förberedelserna kring för-skall del ettsom en av
årsvarsbeslut 1996.

kommitténs uppfattning de bedömningar och för-Enligt har
några direktai betänkandet inteslag presenterassom

Någonbetydelse.jämstâlldhetspolitiska konsekvenser av
direktiven dir.föreskrivsanalys det slag 1994:av som

därförjämställdhetskonsekvenser görs124 redovisaattom
inte.
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GENOMFÖRANDEPRIS2 BUDGETERING I M.M.

Före försvarsbeslutet våren hade försvarsutgifterna1992
budgeterats i fast pris-ett och löneläge februari två år
före genomförandeáret med löpande kompensation fören
prisutvecklingen fram till och under genomförandeáret.
Bedömda pris- och löneökningar budgeterades under s.k.ett
tâckningsanslag för reglering prisstegringar. Försvars-av
beslutet år avseende1992 perioden 199293-199697 innebar

Övergångatt skulle ske till budgetering anslagenen iav
s.k. genomförandepris.

Omläggningen innebar priskompensationenatt skulle beräknas
i förväg under budgetarbetet. Uppräkningen skulle baseras
på historiska värden i stället påför pri-en prognos av
sutvecklingen. förändradeDet förfarandet innebar att samma
ordning skulle tillämpas för försvarets myndigheter och
verksamhet för andra statliga myndigheter och verksam-som
heter.

teknisktMer innebär omläggningen priskompensationenatt
för är bestäms i budgetarbetet+1 under hösten år Pri-0.
sutvecklingen från juni år till årjuni-1 används0 för

på basatt anslaget för år räkna fram0 anslaget årförav
+1. Uppräkning sker med försvarsprisindex FPI är ettsom

olika serier sammanvägt indexav speglar prisutveck-som
lingen på de produktionsfaktorer försvaret använder.som
vid sammanvägningen används vikter de redovi-motsvararsom
sade faktorandelarna årför Priskompensationen-1. beräknas
således på i alla avseenden kända historiska värden.

Innebörden ärsystemet priskompensationatt lämnasav en
är baserad på förhållandena två årtillsom föreupp genom-

förandeâret. konsekvensEn härav blir kompensation föratt
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förändrade priser och förändrade faktorandelar tekniskt
två års sådansker med omkring eftersläpning.sett En

fåreftersläpning vid kraftiga avvikelserbetydelse främst
från jämn nivåprisutveckling dennas och näroavsetten
kraftiga andelsförskjutningar produktionsfakto-sker mellan

med olika prisutveckling.rer

Införandet genomförandeprisbudgetering utgjorde ledettav
i utvecklingen den finansiella styrningen inom totalför-av

åtgärderAndra införande ramanslag ochsvaret. var av
tillgångar.användning kapitalkostnader vissaför För-av

ändringarna vidtogs i förutsättningarnasyfte förbättraatt
för

finansiellastatsmakternas styrning inom totalförsvaret,-
regeringens styrning uppföljning verksamheten inomoch av-

totalförsvaret,
ekonomiska planeringden säkerheten i myndigheternas och-

genomförande sin verksamhet,av
fortsatt delegering till myndigheterna beslutaatten om-

genomförandet sin verksamhet.av

övergången till riksdagensInför det hadesystemetnya
199091:8 fåförsvarsutskott FÖU önskat belyst konse-

påkvenserna genomförandeprisbudgetering säkerheten iav
övergångförsvarsplaneringen kunde skeoch hur utanen

någon resursförändring för det militära försvaret.

199192:102propositionen prop. tillmed förslag för-I
årsvarsbeslut regeringen säkerheten ianförde1992 att

planeringen såvälkunde i inte överskridasäkerhet attavse
statsmakterna anslagna säkerhet kunnaattav resurser som

genomföra planerad verksamhet. genomförandeprisbud-Med
getering ökade, enligt regeringen, säkerheten i inteatt
överskrida då resurstilldelningenanslagna helaresurser

genomförandeåret ingången budgetåretför vidär känd ochav
ramanslag införs för vissa anslag. När det gällde säker-

iheten kunna verksamhet enligtgenomföra planeradatt var,
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regeringen, inte skillnaderna mellan avgörandesystemen av
betydelse. Osäkerheten vid själva bytet budgeteringstek-av
nik, i och med olika hanterasatt olikasystem och har
olika utgångsvården, inte fråga säkerheten ivar en om
planeringen, behovet informationutan och utbildningom av

berörd ipersonal hanteringenav systemet.av

På uppdrag regeringen hade Riksrevisionsverket RRVav
hur övergångutrett till genomförandeprisbudgeteringen

skulle kunna ske resursförändringutan för försvaret.
Regeringen tillämpade den beräkningsmodell RRVsom presen-

Regeringenterat. uttalade uppföljningatt skulle skeen
för säkerställaatt omläggningen tillatt genomförandepris-
budgetering inte medförde förändrades.att Vidresurserna
behov skulle justering göras anslagen för budgetårenav
199293 199394.och

Samtidigt genomförandeprisbudgetering infördes för detsom
militära försvarets budgetåretanslag 199293 ändrades
anslagsformen för flertalet anslag till s.k. ramanslag.
Ramanslag, möjligheter till anslagssparandesom rymmer och
anslagskrediter, myndigheterna ökade förutsättningarger
för finansiell stabilitet och flexibilitet ien genomföran-
det verksamheten. Tidsmässiga förskjutningarav i priskom-
pensationen skulle kunna utjämnas möjligheten attgenom
utnyttja anslagssparande och anslagskrediter.

Uppföljning övergången till genomförandeprisbudgeteringav
har skett för budgetåret 199293. 199394:100I bil.prop.
5 anmälde regeringen uppföljningenatt budgetåretavseende
199293 visade den militäraatt utgiftsramen hade över-
kompenserats med milj.164 kr. eller knappt 0,5% denav
militära utgiftsramen. Resurserna för budgetáren 199293

199394och har med hänsynanpassats härtill.

ledsom i denett förbättrade finansiella styrningen av
försvarets verksamhet har kapitalkostnader införts för fast
egendom. Innebörden härav år försvaretatt fr.o.m. bud-
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getåret 199495 betalar hyror för de lokaler och den mark
används, i gengäld inte investerings-belastas medsom men

utgifter sådanför anskaffning Tidigareegendom. till-av
åmpades ordning.omvänd Fortifikationsverket skall fören

räkning försvarets ändamálsfastigheterförvalta ochstatens
finansiera sådananyinvesteringar i lån i Riksgäld-genom
skontoret. Befästningar iskall även fortsättningenm.m.
anslagsfinansieras.

ändrade finansieringsformen byggnaderför försvaretsDen
skall uppnåbudgettekniskt neutral. För dettaattm.m. vara

investeringsmedelhar lyfts bort, medan kostnader för av-
skrivningar, påoch avkastning statskapitalräntor lagts
till Försvarsmaktens anslag.

samband myndigheten bildadesmed Försvarsmakten denI 1att
juli omkringsammanläggning försvars-1994 100genom en av
myndigheter inom fjärde huvud-anpassades anslagsstrukturen
titeln. omkring för det militä-Innebörden är anslagatt 15

försvaret i harförts ramanslag.ett Dessutomra samman
större delen materielverks FMV förvalt-Försvaretsav
ningsanslag in i ramanslag.lagts Försvarsmaktens En an-
slagskredit medgetts.motsvarande 5% anslaget har Ra-av

vidmanslaget är indelat i Verksamheten bl.a.14 program.
avgifter ochFortifikationsverket och finansieras medFMV

frånmed uppdrag Försvarsmakten.styrs
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OSÄKERHETER3 EKONOMISKA

Försvarsmakten har under hösten i1994 Försvarsmaktsplan 95
och i kompletterande underlag anmält antalett ekonomiska
osâkerheter i planeringen. ekonomiskaI termer motsvarar
dessa de båda åren 1995 och 1996 nästansammantaget 4
miljarder kronor. medelOm inte tillförs planeraduppges
verksamhet behöva reduceras. Innebörden är Försvarsmak-att

bedömerten det osäkert anslagsmedelsom kommerom att
ställas till förfogande i sådan omfattning Försvars-att av
makten planerad verksamhet kan genomföras.

Kommitténs uppgift är analyseraatt och bedöma det komplet-
terande underlag avseende ekonomiska osåkerheter i plane-
ringen Försvarsmakten densom december7 lämnade1994 till
regeringen. Utgångspunkten för analysen skall devara
ekonomiska grunder för Försvarsmaktens verksamhet som
statsmakterna fastställt i års1992 försvarsbeslut och
under försvarsbeslutsperioden. Även regeringens förslag i

års1995 budgetproposition skall beaktas.

dettaI kapitel analyserar och bedömer kommittén i olika
avsnitt innebörden och de ekonomiskaav var osäker-en av
heter Försvarsmakten áberopat.som Kapitlet avslutas med en
samlad bedömning de ekonomiska osäkerheterna.av

3.1 Finansiering RBS 23av

3.1.1 Bakgrund

försvarsbeslutspropositionenI prop. 199192:102 uttalade
regeringen att luftvärnssystemett nytt med medellång
räckvidd borde anskaffas. Regeringen ansåg det förelågatt
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skål inomförsvarsindustriellaoperativa ochstarka att
luftvärnsrobotsys-och produceralandet utveckla nyttett

199192:FöU12,uppfattning bet.Riksdagen hadetem. samma
199192:337.rskr.

beställningsbemyndiganden förpropositionen beräknadesI
kalladutveckling tidigare BAMSE.fortsatt 23,RBSav

denuttaladesfinansieringenNär det gäller RBS 23 attav -
kunde skeberäknade medelunder anslagetförutom med -

utnyttjande diverse för-omplanering och avgenomgenom
skefinansiering kommasäljningsintäkter. Vidare kunde att

anslagskrediter.utnyttjandemed av

kunde skapas förförutsättningar inteekonomiskaOm an-
på artil-satsningarbåde och fortsattaskaffning RBS 23av

ansåg regeringen i denleriammunitionssystemet BONUS,
prioriteras.bordepropositionen Senarenämnda 23RBSatt

FMVmaterielverkuppdragit till Försvaretsregeringenhar
båda projekten.utvecklingbeställaatt av

regeringen med199293:100 RBSbil. räknade att5I prop.
följerekonomiskainrymmas inom deför23, att avramar som

199293:50 bil.stabiliseringsproposition prop.års1992
något takt ochreduceradibehöva genomföras2, skulle en

från industrin än vadansvarstagandestörremed ett som
Finansie-års försvarsbeslut.inriktningen iföljde 1992

medel,avdeladeanslagetunderringen borde ske dels genom
anslag.medel mellanomfördelning Dessutomdels genom av
utnyttjandefinansiering kunna skevissborde avgenom

hittillsfrån oljeprodukterutförsäljningmedel somav
krig.beredskapslagrats för

utvecklingsarbetetvårenbeställningenInför 1993 av-av
ÖBÖverbefälhavarenredovisade och attseende 23 FMVRBS

199697199293 fannsförsvarsbeslutsperioden ettför -
på miljoner kronor.kvarstående finansieringsbehov 480
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Härav kunde miljoner finansieraskronor57 med medel som
ÖBfrigjorts i reservmaterielrörelsen. tillstyrkte beställ-

ning utvecklingsarbetet avseende under förut-RBS 23av
sättning tillfördestatsmakterna projektet 480-S7att 423
miljoner kronor inom gällande försvarsbeslutsperiod.

Försvarsmakten3.1.2

Försvarsmaktens utgångspunkt år för utvecklingenatt RBSav
kvarstående23 finansieringsbehovett miljoner480om

kronor under försvarsbeslutsperioden ianmäldes skrivel-en
1993-01-25 till regeringen. Enligt Försvarsmakten harse

regeringen hittills tilldelat Försvarsmakten endast 392
miljoner kronor i särskilda medel för Försvarsmak-RBS 23.

därförten finansiering inteännu tillhanda-harattanser
hållits frågai 480-392 miljoner kronor.88om

Diskussion3.1.3

När försvarsbeslutet år ansågfattades statsmakterna1992
det olikaatt skäl önskvärt bl.a. luftvärns-attav var

robotsystemet kunde anskaffas.RBS 23 den avseddaInom
anslagsniván det emellertid inte möjligt helt klaraattvar
finansieringen projektet. Regeringen ställde därför iav

199192:102 i utsikt behövliga medel skulleprop. att
tillföras från olika källor.

framställningenI beställning utvecklingsarbetetom av av-
ÖBseende i januariRBS 23 påpekade1993 och kvar-FMV ett

stående finansieringsbehov miljoner kronor för480om
försvarsbeslutsperioden. Regeringen biföll framställningen

anskaffning i majRBS 23 och har gjort be-1993om FMVav
ställningen hos industrin.

Försvarsmakten således regeringen hittills med-attanser
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finansieringenmiljoner tillverkat med kronor RBS392 av
på miljo-kvarstående finansieringsbehovoch 8823 att ett

kronor finns.ner

kommittén har hört,Tjänstemän i Försvarsdepartementet, som
olika beslut varmeduppfattning dedelar Försvarsmaktens om

finansieringenmiljoner tillförts för 23.kronor RBS392 av
miljonerprojektet tillförtsDärutöver de 98,5attanser

två åtgärder.olikakronor genom

till-gjortsregeringen medelibestodDen att av somena
199192:125 2 ibil.på prop.gängliga tilläggsbudget

förmiljoner kronorfebruari tilldelade 59,5FMV1992
eventuellinnanindustrinfinansiering verksamhet hos enav

sig s.k.rördekunde göras.beställning DetRBS 23 om enav
överbryggningsbeställning.

199192budgetåretsåledes undertillskott lämnadesDetta
ochNärunder senhösten FMVförbrukade 1992.och medlen var

ÖB be-framställningengjordejanuaridärefter i 1993 om
ochavseendeställning utvecklingsarbete RBS 23 angavav -

miljoner kronorkvarstående finansieringen tillden 480 -
ävenochförbrukaderedanmiljoner kronornade 59,5var

beaktade.

miljoner kronordekan knappastdenna bakgrund 59,5 somMot
finansie-vidvåren medräknasregeringen tillsköt 1992

på miljoner kronorbehovtillkommande 480ringen det somav
ÖB i januarioch presenterade 1993.FMV

från Försvarsdepartementetåtgärd tjänstemänandraDen som
bud-avseendeåberopar i budgetarbetet höstenär 1992att -

på anslagandragetåret 199394 besparingar 39genom-
Arméförband:anslagetmiljoner kunde tillföraskronor E2.

Från FörsvarsmaktenAnskaffning materiel. attuppgesav
identifieras.tillskott inte har kunnatdetta
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frånVad tjänstemän Försvarsdepartementet anfört doku-samt
framlagts talar förment omfördelning tillattsom en

anslaget faktiskt 199394skett budgetåretB2 och att
syftet härmed bidra till finansieringenatt RBS 23.var av

Kommitténs3.1.4 bedömning

När års försvarsbeslut våren1992 fattades det1992 var
uppenbart för riksdagen, regeringen och försvarsmyndig-
heterna utveckling inte kunde finansierasatt RBS 23av
inom de ekonomiska aktuella. Stabiliserings-ramar som var
propositionen 199293:50prop. bil. 2 hösten innebar1992

anslagsnivån för någraatt försvaret över år successivt
skulle sänkas med miljarder kronor i förhållande till1,2
vad ingick i försvarsbeslutet.som

denna bakgrundMot räknade regeringen 199293:100i prop.
bil. 23med utvecklingen5 skulleatt behövaRBSav genom-
föras i långsammare takt. Vidare skulle medel omfördelasen
till berört anslag och viss finansiering skulle ske med
intäkter från försäljning beredskapslager olja.av av

ÖBbörjan årI tillstyrkte1993 framställningFMV:sav om
beställningen utvecklingsarbetet på under förut-RBS 23av
sättning statsmakterna tillförde projektetatt 480-57 423
miljoner kronor inom gällande försvarsbeslutsperiod.

Enligt Försvarsmaktens uppfattning har särskild finans-
iering med miljoner kronor hittills erhållits,392 medan 88
miljoner kronor ännu ofinansierade.är Tjänstemän i För-
svarsdepartementet ytterligare miljoneratt 98,5anser
kronor tillförts.har Härav skulle miljoner kronor59,5
utgöras medel vårenanvisade och miljoner kronor1992 39av
skulle utgöras medel omfördelats till det berördaav som
anslaget i budgeten budgetåret 199394.för



24

beställ-Kommittén regeringen i beslutetkonstaterar att om
inteutvecklingsarbetet avseende kommentera-ning RBS 23av

ÖB:s medel.förutsättning tillskottde avom

miljonerkommitténs bedömning kan de kronorEnligt 59,5 som
finans-våren inte sägas utgöraanvisades redan gärna1992

i januariförstiering tillskottsbehov 1993ett avsomav
ÖB kommitténDäremottill miljoner kronor.480 anserangavs

till-miljoner kronorfördet klarlagt 39 extraRBS 23att
199394.budgetåreti budgeten förberört anslagfördes

regering-uppfattning,kommitténsenligtinnebär, attDetta
projektethittills tillförtutvecklingför RBS 23aven
Försvarsmak-vadmindre än480-392-39 miljoner kronor49

beställningen.förutsättning föranmältten vara en

Fastighetsfrågor3.2

Bakgrund3.2.1

vissamark,förkapitalkostnaderjuli infördes1994Den 1
använder ochFörsvarsmaktenanläggningar och lokaler som

förvaltningsansvarFORTV harFortifikationsverket ettsom
avskriv-kapitalkostnader i formDärmed uppkommerför. av

fastighetsbe-invärderadedetoch räntekostnader förningar
ingå hyrori deskallståndet. Kapitalkostnaderna som

investeringar fi-tillbetalarFörsvarsmakten FORTV. Nya
lån Riksgäldskontoret.inansieras medFORTVav

således försvarsbeslutspe-underinfördeshyressystemDetta
199394:150199394:10O bil.skall prop. ochrioden och 5

åstadkomsneutralt.budgetteknisktbil. 4 Detta genomvara
medanslag reduceras beloppFörsvarsmaktens ettatt som

ochinvesteringsutgifternade bortfallandeskall motsvara
tillkommandedeskallmed beloppökas motsvaraett som
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avskrivnings- och rântekostnaderna.

Försvarsmakten pådet sätt vilket reduktionenattanser av
investeringsmedel har beräknats, medför förväntadeatt
ekonomiska medel inte står till förfogande under försvars-
beslutsperioden och omlâggningen därför inteatt är bud-
gettekniskt neutral.

Budgetåret 199091 ändrades finansieringsformen dåva-för
rande Fortifikationsförvaltningen FortF från anslags-
finansiering till intäktsfinansiering. samband härmedI
tillfördes olika anslag inom den militära utgiftsramen
medel motsvarande samlade förvaltningskostnader.FortF:s

uppgickDessa till omkring miljoner kronor.250 Antalet
anställda omräknat till personår då 670.var ca

juliDen ombildades1 1994 tillFortF FORTV. Den nya myn-
digheten har renodlatett ägarföretrâdare ochansvar som
förvaltare försvarets ändamålsfastigheter. Antaletav
anställda år 150. projekteringsverksamhetFortF:s ochca
den regionala byggadministrationen bedrivs i bolags-numera
form inom Confortia är dotterbolagAB, till Vasak-ettsom

AB. Antalet anställda arbetarronan med uppgifter försom
Försvarsmakten personår.motsvarar 300ca

Försvarsmakten har anmält från budgetåret 199495att
årligen miljoner134 kronor i administrativa kostnader
avseende FORTV kommer belasta Försvarsmakten.att harDetta
inte förutsetts och kräver omplanering.

3.2.2 Försvarsmakten

Försvarsmakten utgåtthar ifrån införandet kapital-att av
kostnader för lokaler och mark inte skulle medföra att

verksamhet behöver utgå. basannan för beräkningensom av
lånebehovet valde regeringen planerad byggverksamhet bud-
getåret 199495 enligt Försvarsmaktsplan Försvars-94. Om
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makten budgetåret 199495efter hade planerat för bygg-en
verksamhet omfattning budgetåret 199495 hadeav samma som
omläggningen varit neutral.

Försvarsmakten planerade emellertid minska byggandet iatt
syfte frigöra medel för ökade materielinköp iatt enlighet

intentionernamed i års försvarsbeslut. Införandet1992 av
kapitalkostnader med vald princip innebär medelatt- -
måste frånomplaneras materiel till kapitalkostnader.t.ex.

budgetåret 199394 finansieradesT.o.m. admini-FortF:s
strationskostnader påslaggenerellt gjordesatt ettgenom
på byggobjektens kostnader. för FörsvarsmaktensResurser
byggverksamhet då påfanns särskilda anslag. ad-FortF:s
ministration frånfinansierades därigenom bygganslagen.

och med direkt fakturerar del sinaI att FORTV nu en av
kostnader till Försvarsmakten centralt, inträder en ny
förutsättning Försvarsmakten inte beaktades närsom av
kapitalkostnader fastigheterför infördes. innebärDetta

det kommer viss tid innan för dettaatt att ta resurser
ändamål frånkan frigöras hyressystemet.

Diskussion3.2.3

led i utvecklingen förbättringen finans-Som och denett av
iella styrningen den statliga infördesverksamhetenav

flerårigaefter budgetåret 199495förberedelser kapital-
kostnader för fast egendom inom Försvarsdepartementets
omrâde. Innebörden härav är Försvarsmakten i fortsätt-att
ningen skall betala hyra lokalerför och mark densom
använder och förvaltas ingåhyran skallFORTV. Isom av
kostnader för avskrivningar, ränta och administration. I
fortsättningen skall nyinvesteringar finansierasFORTVav

lånmed i Riksgäldskontoret i stället för med anslag.
Investeringar i befästningar skall även i fortsättningen



27

anslagsfinansieras.

omläggning,Denna sker under löpande försvarsbeslutspe-som
riod, skall prop. 199394:100 bil. och 19939421505 prop.
bil. 4 budgettekniskt neutral. För uppnåvara dettaatt
tillförs Försvarsmakten medel motsvarande tillkommande
avskrivningar, räntor och avkastning på statskapital.
Samtidigt medel för investeringartas i lokaler och mark
bort från Försvarsmaktens anslag.

Kapitalkostnader

Vad frågan gäller är omläggningen är resursmåssigtnu om
neutral för Försvarsmakten. Försvarsmakten inför-attanser
andet kapitalkostnader medför miljonerav att 336 kronor
mindre än planerat kommer stå till förfogandeatt för annat
ån byggverksamhet.

Inledningsvis finns det anledning betonaatt införandetatt
kapitalkostnader främst syftar tillav incitamentatt ge

till effektivareett lokalutnyttjande inom Försvarsmakten.
förändradeDen finansieringen vissa tillgångar ärav en

förutsättning härför.

incitamentDet införs bygger på Försvarsmaktensom att inte
behöver betala hyra för lokaler inte längre används.som
Däremot får Försvarsmakten disponera de medel tillförtssom
för avskrivningar och räntor. Dessa räknas årligendessutom

med hyresindex.ettom Omläggningen innebär att ett annat
incitament upphör, nämligen det tidigare låg i min-attsom
skade fastighetsinvesteringar medförde medel omedelbartatt
kunde frigöras för andra ändamål inom Försvarsmaktens
anslag. Minskade investeringar leder i stället tillnu
successivt lägre avskrivning- och råntekostnader för För-
svarsmakten och omgående till lägre upplåning för staten.

Försvarsmakten det påatt sätt vilket kapialkost-anser nu
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nader införts inte medför avsedd resursmässig neutralitet
för försvarsbeslutsperioden.Försvarsmakten under Invänd-
ningen gäller främst avdragsposten för investeringsmedel.

avdragspost påDen miljoner658 kronor för investeringsme-
del tillämpades regeringen de Försvars-motsvararsom av av
makten planerade investeringarna budgetåret 199495.för Om
de verkliga investeringarna kommer planera-deatt motsvara
de, är omläggningen därmed resursmässigt neutral bud-för
getåret 199495. fråganVad gäller påär effekterna de

åren.närmast följande

Inför ställningstagandet till avdragspostens storlek dis-
kuterades vilken beräkningsgrund borde användas. li-Isom
knande sammanhang ihar regel genomsnittet utfalletav
under de åren valts. hadetre senaste Detta gett ett av-
sevärt större avdrag, nämligen miljoner kronor.856 En

möjlighet på genomsnitteträkna för helaattannan var
Ävenförsvarsbeslutsperioden. detta hade störregett en

avdragspost 701 mkr.

kan tilläggas genansnitt-Det avdrag motsvarande deatt ett
liga planerade investeringarna återstodenunder för-av
svarsbeslutsperioden enligt Försvarsmaktsplan hade94
uppgått till miljoner Vidarekronor. kan nämnas540 att ett

miljoneravdrag med kronor hade den beräknade502 motsvarat
årliga avskrivningen på beståndet.befintligadet Ett
sådant belopp skulle ha kunnat motiveras med vid-att ett
makthållande kapitalbestándets värde skulle kunna antasav

årligakräva investeringar omfattning.dennaav

investeringsniwånoch med avdraget påI är baseratatt
budgetåret 199495 liggeroch kvar oförändrat under tvåde
återstående åren försvarsbeslutsperioden, dernärav av
Försvarsmakten planerade investeringsnivån är markart
lägre, kan inom given medelsram 658-520+658-443 353en
miljoner mindrekronor disponeras inom Försvarsmaktens
anslag än omläggningen inte genomförts. de verkligaOmom
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investeringarna blir inför-lika de planerade ärstora som
kapitalkostnader inte resursmässigt neutralt förandet av

årenFörsvarsmakten under sista i försvarsbeslutspe-de
rioden. investeringarna bli in-Skulle större kan detta

omläggningennebära blir resursmässigt neutral.att

investeringarnabör nämnas planeratsDet att om vara -
eller skulle bli tillämpadestörre än den avdragsposten,-

medfört omläggningenhade det Försvarsmaktenatt genom
kunnat disponera större än avsetts.resurser som

påpekas upplåningkan finansieraförDet att statens att
här aktuella investeringar minskar, dessa kommer attom
ligga på nivåerna.de planerade förutsättningUnder denna

omläggningenär inte statsfinansiellt efter bud-neutral
getåret l99495, upplåningden medförutan att statens
minskar i i praktikenutsträckning Försvarsmaktensamma som
får minskade disponibla resurser.

finns skäl erinra införandet kapitalkost-Det att attom av
innebärnader incitament införs ochatt ett nytt ett annat

slopas. Incitamenten från tvådessa skilda bör intesystem
verka årsvisparallellt. avräkning motsvarande planeradeEn
eller verkliga belopp är därför olämplig. Avdraget för
lånefinansierade investeringar ibör fast och käntvara
förväg för incitamentet effektivisera lokalutnyt-att att
tjandet och därmed minska hyreskostnaderna skallatt- -
verka fullt ut.

Vad ocksågör det inte räcker uppmärksammasagts att attnu
förhållandet lånefinansierademellan avdraget för investe-
ringar och planerade eller faktiska investeringar. Det nya

innebär Försvarsmakten inom sitt anslag kansystemet att
frigöra medel ändamålför andra effektivisera ochattgenom
minska lokalutnyttjandet. Varje lokalanvånd-procent som
ningen minskaskan årlig hyresbesparing påmotsvarar en
omkring miljoner kronor. Enligt15 vad sökersom uppges

målmedvetetFörsvarsmakten minska lokalutnyttjandet ochnu
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därmed också lokalkostnaderna.

snabbt och starktHur det incitamentet börjar verka kannya
svårt bedöma. är emellertidatt Det naturligt detvara om

incitamentet först successivt tränger igenom dennya stora
organisation Försvarsmakten utgör. Härtill bidrarsom att
lokalhyrorna ännu inte beräknas objektsvis därmedoch
heller inte påverkardirekt de olika lokalanvändarnas
beteende. ekonomiskaDen effekten fördröjs också attav
upplåtelseavtalen innehåller bestämmelser uppsägnings-om
tider. är därförDet knappast sannolikt besparingaratt
från effektivare lokalutnyttjande redan under försvarsbe-
slutsperioden helt kan väga det medelsbortfallupp som
tidigare beskrivits inträffaroch tvåunder de sistasom
åren i försvarsbeslutsperioden.

denna bakgrundMot kan de tillskott fråntill och avdrag
Försvarsmaktens anslag gjordes vid införande kapi-som av
talkostnader för lokaler och mark inte sägas resurs-vara
mässigt neutrala för återstodenFörsvarsmakten för av
försvarsbeslutsperioden, detta under förutsättning deatt
verkliga investeringarna på nivån.den planeradestannar

Administrationskostnader

Försvarsmakten har anmält administrationskostnaderdeatt
på miljoner 199495kronor från budgetåret134 FORTVsom
direktfakturerar förhållandetillkommandeutgör utgift ien
till det underlag användes för Försvarsmaktsplan 95.som

Inledningsvis kan erinras administration-de samladeattom
påskostnaderna för miljoner kronor redanFortF 250ca

budgetåret 199091, långtdvs. före aktuell försvarsbe-nu
slutsperiod, påfördelades anslag inom militäradenut
utgiftsramen. belopp har därefter priskompenserats.Detta

då användes inemotDe motsvarade 700personresurser som
personår. Vid det nybildade och hos konsulter användsFORTV
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för långtnärvarande mindre verkligheten börIresurser.
den organisationen för fastighetsförvaltning, projekte-nya
ring och byggadministration ha medfört inte ovâsentligen
rationalisering och kostnadsbesparing. Enligt etablerat
synsätt har Försvarsmakten fått behålla de gjorda vinster-
na.

denna bakgrund framstårMot det uteslutet FORTV:sattsom
administrationskostnader skulle utgöra för anslageten
Försvarsmakten tillkommande utgift. förklaring till denEn
upplevda situationen skulle kunna förattvara resurser
alla administrations- och projekteringskostnader fördelats

på olikaut När sedan administrationskostnadernaprogram.
faktureras samlat, finns i Försvarsmakten inte centralt
avdelade medel för detta ändamål. såår i fall när-Detta

planeringsmässigtmast förbiseende.ett

Kommitténs3.2.4 bedömning

Budgetåret 199495 infördes hyressystem för lokalerett och
mark Försvarsmakten använder. betyder Försvars-Detsom att
makten varje år skall betala hyror innehåller avskriv-som
ningar, räntor, avkastning på statskapital och administra-
tionskostnader. gengäld undvikerI Försvarsmakten omedel-
bara utgifter för de investeringar igörs lokaler ochsom
mark.

omläggning,Denna sker mitt under försvarsbeslutspe-som en
riod, skall enligt vad regeringen uttalat i flera proposi-
tioner budgettekniskt åstadkommaneutral. Förvara att
detta har Försvarsmaktens anslag tillförts medel motsvaran-
de tillkommande kapitalkostnader. Vidare har avdrag gjorts

investeringsmedel.för

Avdragsposten den enligtmotsvarar Försvarsmaktsplan 94
planerade investeringsnivån för budgetåret 199495.
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Enligt kommitténs bedömning âr omläggningdenna resurs-
mässigt neutral budgetåret 199495,för Försvarsmakten i

fall verkliga investeringsvolymenden kommervart attom
den planerade.motsvara

Försvarsmaktens planering minskar investeringarna iI
år återstårlokaler och mark under de försvarsbe-som av

slutsperioden. och med avdraget för investeringar ärI att
fast 658 mkr och högre genomsnittligaän den planerade
investeringsnivån två åren 520de närmaste mkr, mkr,443
uppstår påtill följd omläggningen bortfall medelettav av
138+215 miljoner i tidigarekronor, det353 systemetsom
omedelbart hade kunnat disponeras materielan-för t.ex.
skaffning. i stället avdrag gjortsfastOm ett motsva-som

åter-medeltalet för de planerade investeringarna underrat
miljonerstoden försvarsbeslutsperioden, dvs. med 540av

kronor, hade omläggningen resursmâssigtkunnat anses vara
neutral för försvarsbeslutsperioden.

Enligt kommitténs bedömning innebär den använda avdragspos-
24-månadersperiodenför Försvarsmakten1996ten att 1995 -

kan disponera 0:2+138+215:2 miljoner mindrekronor250ca
omläggningen såsomän inte eller dengenomförtsom om

varit kan iresursmåssigt neutral. bortfallavsett Detta-
viss utsträckning kanskekomma reduceras såg med 50att -
miljoner kronor minskat lokalutnyttjande som engenom-
följd det incitamentet. innebär detta iSammantagetav nya
förhållande till ändåplanerna medelsbortfall och attett

får utgå.eljestverksamhet kunnat inrymmas i planernasom
Under angivna förutsättningar omläggningen vidaremedför

upplåningsbehov finansieringför Försvars-att statens av
investeringarmaktens minskar.

Försvarsmakten har gjort gällande den dessutom drabbasatt
administrationskostnader årpå miljoner kronor134av per

avseende inte i planeringen.förutsettsFORTV Dettasom
19949530-månadersperioden 199596skulle under leda-

till planerad 2,5verksamhet motsvarande 134att annan x
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intemiljoner kronor kan genomföras.335

Kommittén vill erinra Försvarsmaktens anslag förattom
dåvarandeårflera sedan tillfördes medel motsvarande

samtliga administrationskostnader. Därefter harFortF:s
fastighetsförvaltning rationaliseratsorganisationen för

behållafåttoch Försvarsmakten har vinsterna.

kommitténs påEnligt bedömning har Försvarsmakten detta
område fråndragitsinte några dis-kunnatdenresurser som

för Till följd Försvarsmak-verksamhet. attponera annan av
fördelat administrationskostnader-medel motsvarandeten ut

till produktionsledarna, därefter ihar Försvarsmaktensna
centrala organisation inte funnits medel avdelade för

samlade fakturering administrationskostnaderna.FORTV:s av
upplevda resursbrist enligt kommitténs uppfatt-är,Denna

ning, fårorsakad omständigheter Försvarsmaktenav som
råda över.anses

såsom innehållandestatsmakternaOm hyroravsett er-- -
sättning för avskrivningar, ränta och administration faktu-

objektsvis och debiterats lokalanvåndarna, hade denrerats
aktuella situationen uppkommit.knappast

Kommittén vill betona angelägenheten regeringenattav
aktivt följer hur Försvarsmakten och förverkligarFORTV
statsmakternas intentioner hyressystemet lokalermed för
och mark vidtar åtgärderoch de korrigerande behövs.som

3.3 Ränta JAS-lånet

Bakgrund3.3.1

års 199192:102försvarsbeslut prop. bedömdesI 1992 att
kostnaderna för tvådelserie i fortsättningenJAS 39av -
kallad Gripen kunde inom ekonomiskaaktuellarymmas ramar-

199293under perioden 200102. Behovet medel underav-
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försvarsbeslutsperioden 199293 199697 dock störrevar-
än tillgången, medan i 199798perioden 200102 ett-

fanns för sådantutrymme mötaatt behov.ett dennaMot
bakgrund beslöts omföring tillatt denen av resurser
närmast förestående försvarsbeslutsperioden skulle frånske
den därefter kommande 199798perioden 200102.-

För klara betalningsförskjutningaratt Gripensystemetför
inrättade budgetåretstatsmakterna 199293 särskiltett
anslag FlygvapenförbandzD4. betalningsför-JAS-systemet,
skjutningar. Eventuell belastning på anslaget skulle hante-

lån återbetalas.och det fall skulden inteIras som var
reglerad i utgångenoch med budgetåret 199697 skulleav
rântekostnaden amorteringstid fastställas.samt

särskildaDet anslaget behövde inte budgetåretutnyttjas
199293.

lånemöjlighetenförFormen budgetåret 199394.förändrades
särskildaDet anslaget slopades och i stället öppnades en

möjlighet utnyttja rörlig kredit i Riksgäldskontoretatt en
för möta eventuella betalningsförskjutningar.att Krediten
kopplades till anslaget Flygvapenförbandz AnskaffningD2.

materiel. åretUnder betalningsförskjutningarantogsav
belasta anslaget. Krediten avsågs utnyttjas under endast

budgetårsskiftenadagar omkringett regleraför attpar
belastningen på Någonanslaget. betydelseräntekostnad av

därmed inte uppkomma.antogs

juli bildades sammanhållna myndighetenDen 1 den1994
Försvarsmakten och samtidigt anslagsstrukturen.ändrades
Försvarsmakten tilldelas fr.o.m. budgetåret 199495 medel
med anslag. anslag har formenett Detta ramanslagettav
till vilket är kopplat räntekonto med kredit i Riks-ett
gâldskontoret. På ocksåräntekontot är beräknat sär-ett
skilt kreditutrymme motsvarande den tidigare rörliga-
krediten för möta betalningsförskjutningar avseendeatt-
Gripenprojektet.
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ordningenDen medför räntekostnader uppkommer närattnya
medel i anspråk för betalningsförskjutningar avseendetas
Gripensystemet. syfte begränsa dessaI räntekostnaderatt
beslöt regeringen i november åtgärder.särskilda1994 om

åtgärder och deras innebördDessa behandlas i följande
avsnitt.

Försvarets myndigheter utgåtthar från någon räntekost-att
JAS-lånetnad för inte skall belasta försvarsbeslutsperio-

199293den 199697. Försvarsmakten har i Försvars--
maktsplan hemställt95 regeringen beslutaratt attom
betalningsförskjutningar för Gripensystemet JAS:1ånet
skall räntefria för Försvarsmakten. Amortering förut-vara
sätts ske under nästa försvarsbeslutsperiod.

Försvarsmakten3.3.2

skrivelsen iI december erinrar1994 Försvarsmakten att,om
enligt vad regeringen 199192:102,uttalar isom prop.

påräntan JAS-lånet skall fastställas i utgångenoch med av
budgetåret 199697. Försvarsmakten har uppfattat detta som

räntekostnader lånetatt för inte skall belasta den nu
aktuella försvarsbeslutsperioden.

och införandetmedI budgetåret 199495 ramanslag medav
rântekonto med kredit lånkommer i anspråk förtas attsom
finansiera betalningsförskjutningar Gripensystemetavseende

räntebeläggasatt enligt bestämmelserna i det ursprungliga
regleringsbrevet för budgetåret 199495. ändring iI en
regleringsbrevet har regeringen i pånovember 1994 angett
vilket sätt utbetalningar anslagsmedel till Försvarsmak-av

skall ske i syfte begränsaten räntekostnaderna föratt
JAS-lånet.

skrivelsenI i december beräknade Försvarsmakten1994
räntekostnaden för betalningsförskjutningar för Gripensys-

till miljoner kronortemet för330 perioden 241995 1996-
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månader. Därvid hade beaktats ordningden för utbetalning
medel regeringen föreskrivit i det ändrade regle-av som

ringsbrevet.

Försvarsmakten ihar underlag till kommittén redovisat
förnyade beräkningar de räntekostnader följerav som av
dels de tidpunkter amorteringnär sker i början olikaav
budgetår, dels olika lånantaganden när i anspråktasom

budgetåret.under beräkningar leder tillDessa råntekost-
pånader mellan och miljoner265 kronor för perioden445

199495 199596 30 månader.-

skrivelsen i decemberI bedömer Försvarsmakten1994 att ett
positivt råntenetto på miljoner uppnåskronor för250 annan
verksamhet JAS-lånet.än räntenetto har Försvarsmak-Detta

beaktat vid summeringen ekonomiskaten de osåkerheterna.av

Diskussion3.3.3

För tvådelserie Gripen skulle kunna beställas underatt av
försvarsbeslutsperioden 199293 199697 inom de ekonomis--
ka aktuella för försvaret, behövderamar som var resurser
omfördelas till från därpådenna period följandeden för-
svarsbeslutsperioden. omfördelning karaktäriseradesDenna

lån för täcka betalningsförskjutningar. Utestä-ett attsom
ende skuld och räntekostnaden på länet skulle fastställas i

utgångenoch med budgetåret 199697.av

bakgrund vadMot regeringen i meduttalade samband attav
särskilda låneanslagetdet 199293inrättades budgetåretD4

har Försvarsmakten förutsatt den under försvarsbe-att
199293 199697slutsperioden inte skulle belastas med-

någon JAS-lånet.ränta för

frågaförsta behandla iEn detta sammanhang äratt därför
rimligheten i Försvarsmaktens påantagande denna punkt.
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199192:102I uttalades det skulden intefallIattprop.
är i 199697reglerad och med utgången budgetåret skallav
räntekostnaden amorteringstid fastställas. be-samt Det

lånemöjlighetentyder hade utnyttjats underatt för-om
svarsbeslutsperioden, lånet återbetalats just föremen
utgången budgetåret, dådvs. skulden reglerad,av var

någonskulle räntekostnad inte fastställas därmedoch
inteheller betalas. däremot skulden inte iOm regleradvar
utgångenoch 199697,med budgetåret dådvs. det fannsav

utestående JAS-lån, skulleett räntekostnaden och amorte-
ringstid fastställas. beräkningen vid utgångenGörs juniav
månad finns1997 knappast för retroaktiv ränte-utrymme en
betalning inom den just avslutade försvarsbeslutsperioden.

rimliga antagandetDet är därför eventuella räntekost-att
nader inte skall belasta 199293försvarsbeslutsperioden -
199697. avsågstatsmakterna troligen fråganhanteraatt om
räntor och påamortering JAS-lånet i samband med ett avsett
försvarsbeslut år perioden 199798 200102.avseende1997 -
Antagandet innevarande försvarsbeslutsperiodatt inte avses
belastas med räntekostnader JAS-lånetför styrks deattav
tekniska lösningar, regeringen utformade kreditenförsom
under budgetåren 199293 199394,och syftade till att
eliminera räntekostnaderna.

denna bakgrundMot Försvarsmakten ha utgåskäl attsynes
från i praktiken inteatt medel skall behöva avdelas för
räntebetalningar på JAS-lånet under den aktuella för-nu
svarsbeslutsperioden. fårDetta gälla denantas oavsett
tekniska lösning regeringen från tid till väljersom annan
för hanteraatt betalningsförskjutningen.

kan konstaterasDet under budgetår skildaatt tre tre
tekniska lösningar använts för hantera JAS-lånet,att
nämligen särskilt förslagsanslag, tillgångett till en
rörlig kredit över budgetårsskiftena och räntekonto med
kredit. lösningarDessa helt olika förutsättningar iger
fråga räntekostnader för utnyttjandet krediten.om Deav
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metoder användes under budgetáren 199293 och 199394som
bedömdes inte någramedföra rântekostnader betydelse.av
Införandet ordningen med råntekonto kreditmed gör dockav

råntekostnader kanatt förväntas uppkomma JAS-länet.för

ordningen innebärDen myndighets räntekonto frånattnya en
statsverkets checkrâkning tillförsnormalt tolftedelen av
anslagsbeloppet den i varje månad. på25 tids-Beroende
mönstret för myndighetens in- och utbetalningar leder detta
till positivt eller negativtett rântenetto myndig-för
heten. positivt räntenetto får behållasEtt myndighetenav
och skall därmed verka incitament till god kassa-ettsom
hantering.

För minska den rántekostnad, påatt JAS-lånetuppkommersom
i och med övergången till samlat ramanslag med ränte-ett
konto med kredit för Försvarsmakten, beslöt regeringen i
november särskilda1994 regler för hur utbetalningom av
medel till Försvarsmaktens räntekonto skall ske. Regering-

beslut innebär Försvarsmaktens tillförsräntekontoattens
den juli retroaktivt miljarder1 1994 kronor, den1,7 8
juli miljarder1994 kronor för1,2 faktura, denstor 1en
juli miljarder1995 kronor juli2,8 och den 1 1996 3,4

Återstodenmiljarder kronor. årligadet anslagsbeloppetav
på miljarder36 kronor utbetalas på vanligt sätt medca en
tolftedel månad.varje JAS-lånInnebörden härav år deatt

uttagits under föregående budgetår och därmedettsom som-
drar räntor återbetalaskan den första dagen det nyaav-
budgetåret. Räntekostnaden för Försvarsmakten blir därmed
lägre än lånet oavbrutet skulle växa. princip innebärIom
det halvering rântekostnaden. minskade räntekost-Denen av
nad Försvarsmakten fär, räntekost-ökadmotsvarassom av en
nad för till följd upplåning förstaten att statenav
behöver ske tidigare under budgetår.respektive

framgårSom Försvarsmaktens beräkningar, uppväger denav
tidiga utbetalningen till räntekontot inte hela räntekost-
naden för Försvarsmaktens JAS-lån. Enligt Försvarsmakten
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kvarstår räntekostnad på mellan och miljoner265 445en
kronor för perioden 199495 199596 månader.30 Härav-
är dock miljoner22 kronor hänförliga till påränta ut-
nyttjande den rörliga krediten under maj och juniav 1994.

Tjänstemän från Försvarsdepartementet har för kommittén
deuppgett Försvarsmaktensatt bedömningattanser av

uppkommande rântekostnader år rimlig.

Även antaganden tidsmönstret för utbetalningarna frånom om
rântekontot sammanhängande JAS-lånetmed kan diskuteras,
finns knappast anledning ifrågasätta rimlighetenatt av
Försvarsmaktens beräkningar de rântekostnader denav som
valda tekniska lösningen för hantera betalningsför-att
skjutningar avseende Gripensystemet upphov till. Detger
bör dock förutsättas lånen i anspråkatt närtas andra
medel är slut, dvs. under delen de olika bud-senare av
getåren. räntekostnadEn i den nedre delen intervalletav
framstår därmed rimlig.som

räntekostnadDen uppkommer för JAS-lånet är direktsom en
följd den rântebeläggning införts de medelav desom av som
statliga myndigheterna disponerar. tekniska lösningenDen
för räntebeläggningen statsmakterna valde innebärsom att
in- och utbetalningar görs över rântekonto till vilketett
är kopplad kredit. Myndigheternas rântekonto skulleen
månatligen tillföras tolftedel anslagsbeloppet. Någonen av
närmare analys i förväg vilket räntenetto olikaav som
myndigheters tidsmässiga betalningsmönster kunde förväntas

förefaller i regel inte ha gjorts.ge

För Försvarsmakten infördes ordningen med ramanslag och
rântekonto med kredit fullt fr.o.m. den juliut 1 1994,
dvs. i samband med myndigheten Försvarsmaktenatt bildades
och anslagsstrukturen ändrades till innefatta endastatt

anslag. olikaett De 14 utgör inte anslagspos-programmen
ter.
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ordningen med räntekonto och kredit för Försvarsmakten
föranleder således räntekostnader JAS-lånetför intesom
varit avsedda.

Ordningen med räntekonto och kredit leder ocksåemellertid
till ränteeffekter med tecken. Tidsmönstret förmotsatt
Försvarsmaktens in- och utbetalningar över råntekontot -
exklusive effekter JAS-lånet bedöms normalt ettav ge-
positivt räntenetto på miljoner årligen.kronor100ca

Försvarsmaktens skrivelse iI december 1994 ettanges
bedömt positivt räntenetto för perioden 241995 1996-
månader på miljoner två årskronor.250 Utöver normalt
räntenetto innefattar detta på behåll-belopp räntor ökad

påning räntekontot till följd besparingar och nedskär-av
ningar, såsyftar till anslagssparandeatt stortsom ge som
möjligt redan under halvåretdet första 1995.

Lika litet införandet räntekonto kredit avsågsmedsom av
medföra Försvarsmakten belastas med räntor föratt JAS-
lånet, lika litet det avsikten ordningendenattvar nya
skulle tillföra Försvarsmakten ränteinkomster till följd av

för myndigheten normalt föreliggande skillnad i mönstreten
för in- och utbetalningar. Däremot Försvarsmakten haavses
den fulla räntemässiga för- eller nackdelen aktivaav egna
åtgärder får kassamässiga effekter.som

diskussion tillDen förts leder följande slutsatser.som nu

Försvarsmakten avsägs under den aktuella försvarsbe-nu-
slutsperioden inte bli JAS-lånet.belastad med räntor för

Införandet främst räntekonto med kredit medför attav-
Försvarsmakten, efter beaktande regeringens särskildaav
åtgärder, belastas påmed JAS-lånet uppgårräntor tillsom
drygt hundra 30-månader-miljoner kronor underett par en
speriod.
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Införandet rântekonto kredit Försvars-med medför attav-
makten, åtgärder,aktiva tillförs intåktsråntorutan egna

uppgår till miljoner kronorhundra underettsom enpar
tvåårsperiod.

två påverkadessa ränteeffekter är avsedd deIngen attav-
samlade ekonomiska Försvarsmakten disponerarresurser som
under försvarsbeslutsperioden.

Kommitténs bedömning3.3.4

För delserie två Gripen skulle kunna beställas iatt av
början löpande försvarsbeslutsperiod beslöts attav nu

frånskulle omföras försvarsbeslutspe-resurser en senare
riod. Omföringen lån återbetalas.skulle betraktas ochsom

uttalanden råntekostnaden regeringen gjorde iDe om som
199192:102 och formen för de olika tekniska lös-prop.

ningar JAS-lånet,valts kommittén tillför leder slut-som
avsikten inteFörsvarsmakten skullesatsen att attvar

behöva avdela medel råntebetalningar på lånetför under den
aktuella försvarsbeslutsperioden.nu

den juli påFr.o.m. tilldelas Försvarsmakten medel1 1994
ramanslag. Till detta är knutetett räntekonto medett

kredit. de särskilda åtgärder regeringen vidtagit,Trots
innebär räntekontot i början budgetåret tillförsattsom av

oproportionerligt mycket betalningsmedel, uppkommer ränte-
kostnader JAS-lånetför återstodenunder försvarsbe-av
slutsperioden. Med det naturliga lånantagandet iatt tas
anspråk i slutet varje budgetår när anslagna medelav
håller på slut, kan räntornaatt bedömasta sammantaget
uppgå till omkring miljoner 30-mánader-kronor för250 en
speriod.

Införandet räntekontot ocksåmedför Försvarsmaktenattav
kan tillgodogöra sig ránteintákter på tidsförskjutningar
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mellan in- och utbetalningar inte JAS-lånethar med attsom
göra. positiva råntenettoDetta bedöms Försvarsmaktenav

24-mánadersperiodenför uppgå till miljoner1995 1996 250-
kronor.

Kommittén gör bedömningen införandet rántekonto medatt av
kredit tillför Försvarsmakten rânteintäkter i omfattningen

ungefär de räntekostnader JAS-lånet,förmotsvararsom som
Försvarsmakten får efter regeringens beslut tidigtatt
under budgetåret tillföra Försvarsmaktens räntekonto stora
belopp.

Enligt kommitténs uppfattning tvåbör därför dessa samman-
ränteeffekter 24-mánadersperiodenförtagna 1995 1996-

inte i väsentlig mån påverka Försvarsmaktens förutsätt-
ningar genomföra planerad verksamhet.att

3.4 Priskompensation för Gripen

Bakgrund3.4.1

Utgifterna för Gripen frånbestrids med medel anslagJAS 39
inom vad tidigare betecknades militäraden utgifts-som som

budgetåret 199495 frånoch fr.o.m. det samladeramen
anslaget Försvarsmakten. finnsanslaget sär-A1. Inom ett
skilt för 39-förband. AnskaffningenJAS JAS 39program av
Gripen i fortsättningen kallad Gripen utgör för närva-- -
rande huvuddelen dettaav program.

Försvarets utgifter har priskompenserats olikamed metoder
under de decennierna. Under hela 1970-taletsenaste an-
vändes nettoprisindex några årNPI: under i början av
1980-talet användes försvarsprisindex PPI bestodett som

och från årlöneindex;NPI kompletteradesett 1984 FPIav
med utvecklingen vissa växelkurser och viss utländskav
prisutveckling; från år beståranvänds1987 ett FPI som av
sammanvägda prisindexar avseende löner, inhemsk försvarsma-
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teriel, importerad försvarsmateriel, oljeimport övrigt;och
från tillkom i1992 index för byggnader och vissaFPI ett
mindre justeringar gjordes i de andra delfaktorerna. Med
anledning införandet hyressystem för främstettav av
lokaler har faktorn byggnader budgetåret 199495fr.o.m.
delats i delfaktor för lokalkostnader och delfak-upp en en

för investeringar i befâstningar.tor

Beställningar materiel för Gripensystemet avräknas motav
särskild gäller projektet under hela anskaff-en ram som

ningen flygplan således140 och inte år knuten tillav som
år.visstett Denna användas för kontrolleraattram avses

projektets samlade omfattning och kostnader. Avtal om
frånanskaffning Industrigruppen IG JAS ellerJAS AB

någon leverantör mångalöper ofta över år och in-annan
nehåller därför priskompensationsklausuler. byggerDessa

pånormalt lönedel och del insatsvaror bådafören en som
är knutna till officiella index fast del.samt Dessutomen
ingår i projektet i ganska utsträckning anskaffningstor av

frånmateriel utländska leverantörer, varvid utländska
index används och priserna i någonuttrycks utländsk valu-
ta.

detta sammanhang inteI skall utformningen och omräkningen
den Gripenram behandlas, används för kontrolleraav attsom

projektet. Däremot skall behandlas pådet sätt vilket
priskompensation beräknas för den del Försvarsmaktensav
utgifter utgifter Gripenprojektet.motsvaras försom av

ankommer på myndighetenDet Försvarsmakten föreslå huratt
anslagsmedel bör fördelas mellan de inom14 programmen
anslaget Försvarsmakten. PrisomräkningenA1. utförs där-
efter Försvarsdepartementet. Enskilda verksamheter ellerav

t.ex. Programmet 39-förband, kompenserasJASprogram,
därvid respektive utgiftsandelaratt räknasgenom programs

med indexmotsvarande i FPI.upp

Förfarandet innebär utgifter för materielanskaffningenatt
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priskompenseras i enlighet med utvecklingen för tvåFPI:s
delfaktorer Inhemsk försvarsmateriel och Importerad för-
svarsmateriel.

Index för Inhemsk försvarsmateriel byggs delindexupp av
för arbetskostnader och insatsvaror fast del.samt en
Importerad försvarsmateriel byggs index för importe-upp av
rade verkstadsvaror med särskild korrektion för dol-en
larinnehállet. 199495:100 bil.I regeringen5 togprop.
ställning för ändrat för priskompensationett system ut-av
gifter hänförliga till anskaffning Gripensystemet. Dettaav
beskrivs i följande avsnitt.ett

kapitel har beskrivitsI 2 hur beräkningen priskompensa-av
tionen med viss eftersläpning pågrundas redovisade fakto-
randelar och uppmätt prisutveckling.

skrivelsen i decemberI Försvarsmakten1994 attanser
priskompensationssystemet tillför Gripenprojektet 2,6
miljarder kronor mindre än vad behövs. Tillförs intesom

kommer, enligt Försvarsmakten, verksamhetsreduce-resurser
ringar behöva göras.att

Försvarsmakten3.4.2

Enligt Försvarsmakten har priskompensationssystemet till-
fört utgifterna för Gripensystemet otillräcklig kom-en
pensation för pris- och kostnadsutvecklingen. olikaDe
faktorer medverkat härtill och omfattningen ochsom av var

dem redovisas i följande sammanställning milj. kr.en av
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Faktorer 199394 199495-199596
månader30

Förändrade andelar 671-Valuta- och indexkonstr 510-Låg planeringskurs 578 -Indirekt valutaberoende 857-

578 2 038

Summa 2 616

Bakgrunden till de olika faktorerna Försvarsmaktenuppger
i huvudsak följande.vara

Förändrade andelar

Med förändrade andelar den priskompensationattavses som
utgår budgetåret 199495 är baserad på de för budgetåret
199293 redovisade andelarna för olika utgiftsslag. dettaI
fall i huvudsak utgifter för Inhemsk försvarsmaterielavses
och Importerad försvarsmateriel.

och medI andelen utgifteratt för anskaffning försvars-av
materiel budgetåret 199495 enligt Försvarsmaktens planer,

utformats i enlighet med intentionerna årssom i 1992
försvarsbeslut och beslut, år större än densenare var
budgetåret 199293 ggg prisutvecklingen för detta utgifts-
slag varit snabbare än för andra utgiftsandelar anses
kostnadsökningen större än det tillskott priskom-vara som
pensationssystemet för genomförandeåret 199495 ochger
199596.

Försvarsmakten användning historiskaatt andelaranser av
medför priskompensationenatt blir miljoner671 kronor
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lägre än planerade omräkningen.andelar används i Vidom
denna beräkning har Försvarsmakten indexanvänt de som
ingår i fastställt priskompensation. Skillnadenförsystem
beskrivs brist, vilken tidigareleder till attsom en

utgåplanerad verksamhet behöver planen.ur

Valuta- indexkonstrukgionoch

priskompensation påberäknas grundval utgifterDen som av
för materielanskaffningen påsker fastställtssättett som

statsmakterna. betyder, nämnts, InhemskDet attav som
försvarsmateriel innehållerkompenseras efter indexett som
delserier arbetskostnader insatsvarorför och fastsamt en
andel. Importerad försvarsmateriel kompenseras efter ut-
vecklingen index importeradeför verkstadsvaror medettav

särskild korrigering försvarsmaterielensför ofta högreen
dollarinnehåll.

tillämpade index priskom-Försvarsmakten attanser ger en
prisklausu-pensation lägre än den följer deärsom som av

ingår i Gripenavtalen.ler de tecknade första handIsom
påpå deprecieringenberor detta i november 20-25%1992att

inte slagit igenom i importprisernaännu har de allmänna -
såsom de i importprisindex med än 13%. Där-avspeglas mer-

påvalutaförändringarna slagithar 14-40% omedelbartemot
igenom i de träffade avtalen.

Försvarsmakten räknar med detta lett till okompenseradeatt
199495på budgetårenprisökningar miljoner kronor för510

199596.och

Låg planeringskurs

199394 ibudgetåret Försvarsmaktens anslagFör beräknades
valutaförändring-innebärgenomförandepris. bl.a.Detta att

perioden juni juni beaktades. plane-för 1992 Den1991ar -
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ringskurs för dollar vidanvändes prisområkningent.ex. som
kr. När den5,69 svenska valutan deprecierades ivar novem-

ber förändrades1992 förutsättningarna för genomförandet.
faktiskaDe genomsnittliga kurserna genomförandeáretunder

199394 blev enligt Försvarsmakten mellan GBP14% och 41%
USD högre än de planeringskurser använts under höstensom
1992.

Försvarets materielverk FMV har undersökt skillnadden i
utbetalningar budgetåret 199394 betingas skillnadensom av
mellan de fastställda planeringskurserna och faktiska
kurser vid utbetalningstillfällena. har för Försvars-FMV
makten redovisat skillnad för Gripenprojektet på 578en
miljoner kronor.

Indirekt valutaberoende

Utgifter för försvarsmateriel prisomräknas indexmed för
Inhemsk respektive Importerad försvarsmateriel. Inhemsk
försvarsmateriel definieras anskaffning materiel därsom av
betalning sker till svenska leverantörer. Med Importerad
försvarsmateriel anskaffning materiel där betal-avses av
ning sker till utländska leverantörer.

avtalsform finnsDen mellan och innebärstaten IG JASsom
att eller närmare bestämt dess idelägaregruppen stor- -
utsträckning köper väsentliga fråndelsystem utländska
leverantörer. fråganVad här sådangäller är indirektom
import eller indirekt valutaberoende i prisomräkningssam-
manhang skall hänföras till Inhemsk eller Importerad för-
svarsmateriel.

Enligt Försvarsmaktens uppfattning hänfördes köp dettaav
slag under försvarsbeslutsperioden till1987 1992 gruppen-
Importerad försvarsmateriel. Någon avsikt till-ändraatt
ämpad praxis för försvarsbeslutsperioden har1992 1997-
enligt Försvarsmakten inte redovisats.
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När Försvarsmakten hösten lämnade underlag prisom-för1993
räkning inför budgetåret 199495 redovisades, enligt För-
svarsmakten, felaktigt flygvapnets indirekta valutaberoende
under Inhemsk försvarsmateriel i stället för under Importe-
rad försvarsmateriel. ledde till utgifterDetta att motsva-

miljarderrande i1,8 kronor, miljarder dollar,1,1varav
priskompenserades indexenligt för försvarsmaterielInhemsk
i stället för med index för Importerad försvarsmateriel
inklusive särskild dollarkompensation.

Efter det budgetpropositionen lagts i januariframatt 1994
uppmärksammade Försvarsmakten i februari felaktigheten i
det underlag för prisomräkning lämnats.som

Felaktigheten innebär enligt priskompen-Försvarsmakten att
budgetåret 199495sationen till blev miljoner kronor343

låg.för blev basen för prisomräkning till bud-Dessutom
getåret 199596 miljoner låg.kronor för För perioden343 1
juli december beräknar1994 Försvarsmakten med-31 1996-
elsbortfallet till 2,5 343 miljoner kronor.857x

Ändrat för priskompensation Gripen3.4.3 försystem

arbetsgrupp i Försvarsdepartementet, vari ingick tjän-En
frånstemän Försvarsdepartementet, Finansdepartementet,

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets forsk-
ningsanstalt och Riksrevisionsverket, har översett syste-

priskompensationför för Gripenprojektet. Arbetsgruppenmet
föreslog i sin 1994-09-15 följande.rapport

delDenna anslaget Försvarsmakten bör i priskom-A1.av-pensationshänseende friståendebehandlas från övriga delen
anslaget.av

För importerad försvarsmateriel bör inte IMPI 38 an--vändas index. stället bör konsumentprisindex förI USA,som
Tyskland, Storbritannien mulitpliceratoch Frankrike med
valutakursförändringar respektiveför land användas.

bas för beräkningarna fördelning olikabör denSom av-delfaktorer utnyttjas planeras för det aktuella verk-som
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samhetsåret i stället för den fördelning följersom av
frånutfallet föregåendedet året. Eventuella differenser

mellan planeringsvården faktiskaoch utfall skall korrige-
i efterhand.ras

Delfaktorn importerad materiel bör omfatta anskaff-all-ning där betalningsvillkoren regleras i klausuleravtal med
i utländska index och valutor.

Med anledning föreslår regeringen irapportenav prop.
199495:100 bil. tillfällig förändring för5 FPIen av
budgetåret 199596. Regeringen föreslår den delatt av
anslaget Försvarsmakten GripenprojektetsA1. utgörsom
materielandel skall räknas med de index arbets-upp som

föreslagit. berâkningssátt har vidDetta använtsgruppen
medelsberäkningen för anslaget till VidareFörsvarsmakten.
räknade regeringen planeringsramen Gripenprojektetförom
på det sätt arbetsgruppen föreslagit.

Diskussion3.4.4

Enligt Försvarsmakten miljarder litethar kronor för2,6
tillförts Försvarsmakten på grund bristande priskompen-av
sation för utgifter är hänförliga till anskaffningensom av
Gripen. Försvarsmakten olika hårtill,fyra orsakeranger
nämligen förändrade andelar, indexkonstruktion,valuta- och
låg planeringskurs och indirekt valutaberoende. Dessa
orsaker diskuteras i ordning ioch det följande.tur

första orsaken har sinDen grund i priskompensations-att
enligt fastställda utgår frånregler andelarsystemet de

vilkamed olika produktionsfaktorer åranvänts under ett
två årligger före genomförandeåret. Försvarsmaktensom

planerar öka den andel försvarsutgifternaatt av som an-
vänds för anskaffning kvalificerad materiel. påPrisernaav
sådan materiel särskilt sådanimporterad har stigit- -
snabbare än genomsnittet för övriga utgifter försvaretsom
har. Kombinationen ökande andelar och relativ prisökningav
leder till anslagsmedlen inklusive priskompensationatt

Försvarsmakteninte räcker till ursprungligen planeradav
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påverksamhet, grund den eftersläpning ligger iav som
för budgetering i genomförandepris.systemet I systemet

finns ingen mekanism med automatik tillför Försvarsmak-som
motsvarande priskompensation vid bestämdten en senare

tidpunkt.

Medelstillgången för 39-förband har,JASprogrammet som
framgår i avsnitt påverkatsdessutom3.5, ogynnsamt attav
för mycket priskompensationsmedel tillförts vissa andra
program.

Här kan konstateras priskompensationssystemet ochatt
för genomförandeprisbudgetering påhar fungerat desystemet

sätt de tekniskt är avsedda fungera. Priskompensationatt
tilldelas på sätt helt följer detett systemsom av som
statsmakterna årbeslutat och är väl känt för För-1992 som
svarsmakten.

På denna punkt är det uppenbart Försvarsmakten vidatt
tillämpningen sitt påplaneringssystem har byggtav en
förutsättning tillförsel priskompensationsmedelom av som

frånavviker den följer budgetsystemet med genomför-som av
andeprisbudgetering. imedför planerna enskildaDetta att
år ingår verksamhet i omfattning inte överensstämmeren som
med omfattningen de anslagsmedel kan förväntas bliav som
anvisade. fråga belyses ytterligare i avsnittDenna 4.1.

andra orsaken har sin i indexDen grund deatt m.m. som
används vid beräkningen priskompensation medel förav av
materielanskaffningen i detta Gripenfall lägreger en- -
priskompensation än vad Försvarsmakten behövas föranser
full priskompensation enligt de avtalsklausuler finns.som

Försvarsmakten angivna bestårbristen tillDen delav en av
iakttagbar skillnad mellan de index används fören som

priskompensation och indexde till enskildaär knutnasom
avtal. är erfarenhetsmässig skillnad kanDetta en som

i planeringen. budgetå-beaktas mycket betydelsestörreAv
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199495 199596och år emellertid deprecieringenren att
omgående och fullt höjde utgifterna för fullföljandetut av
avtalad import materiel, medan i import-genomslagetav
prisindex avsevärt mindre.var

Även på denna punkt har priskompensationssystemet och
för genomförandeprisbudgeteringsystemet påfungerat de

sätt de tekniskt är avsedda fungera. Priskompensationatt
tilldelas på sätt iochett omfattning följer deten som av

statsmakterna fastställtsystem och är väl känt försom som
Försvarsmakten. Deprecieringens effekter har dock endast
ofullständigt fångats beslutat system.upp av

Försvarsmaktens verksamhetsplaner budgetåret 199596för år
utformade med antagandet i förhållande tillatt av rege--
ringen meddelade planeringsanvisningar särskild kompensa--
tion för deprecieringens effekter utgåskulle Gripenp-för
rojektet.

Försvarsmaktens antagande bör bakgrundmot attses av
riksdagen 199394:FöU10,bet. 199394:395rskr. förutsatt

regeringen återkommaskulleatt till riksdagen med förslag
hur priskompensationssystemet bör förändras.om I ett

pressmeddelande från Försvarsdepartementet den maj25 1994
uttalades vidare Med de ytterligare åtgärderatt som
departementet vårenunder initierat finns skäl förväntaatt

ekonomisk stabilitetatt säkerställs, liksom förtroendet
hos berörda för försvaret hållasskallparter att kunna
skadeslöst deprecieringensgentemot fortsatta effekter.
Fullföljandet års försvarsbeslut1992 kan därmed fort-av
sätta. olika kontakterI mellan Försvarsdepartementet och
Försvarsmakten också ha uttalats statsmakternaattsynes
skulle klara JAS-problematiken. Regeringen meddelade dock
inte några förutsättningar.nya

kan konstaterasDet regeringen, med anledningatt dennu av
i det föregående nämnda arbetsgruppens förslag, för bud-
getåret 199596 månader18 för prisomrâkning förav
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koneumentprisin-försvarsmateriel använtimporteradGripen
i fl.valutakursförändringarmultiplicerat USAdex med m.

från FörsvarsdepartementetEnligt tjänstemänländer. vad
på199596budgetåret Försvarsmaktentillför dettauppger

tidigarevadtolvmånadersbasis miljoner kronor än20 merca
199495budgetåretindex gjort. Förtillämpade skulle ha

gjortspriskompensationenhar ingen beräkning avny av
regeringen.

påverkar199495:100 bil.Regeringens förslag i 5prop.
priskompensationmån medelsåledes i väsentlig de förinte

199596.budgetåret Verksam-Försvarsmakten tillförssom
199596 på antagandenbudgetåret byggdaförhetsplaner om

visar sig därmed saknapriskompensationomfattandemer
grund.

kommapriskompensationen kanofullständiga atthittillsDen
fårsmåningomsåvalutakursernaförändradefyllas deut om

skernär dettaimportpriserna. ochistörre genomslag Om
utvecklingensamhällsekonomiskapåbl.a. vilken denberor

Något tillskottomedelbart1990-talet.blir i landet under
uteblivenåtertagningförvänta.är dock knappast Enatt av

stärksvalutanden svenskapriskompensation kan ske om
förhållande till dollarn.kraftigt i främst

prisomräkningenmedtredje orsaken hänger attDen samman
på199394budgetåret gjordes tidigt hösteninför 1992

månadNågon hadedåenligt valutakurser.gällande senare
genomsnitt 20-25%.deprecierats med i Iden svenska kronan

importeniförhållande vägertill dollarn, tungt avsom
större.förändringen ännutill Gripen,komponenter var

199394budgetåret budgete-betydde verksamhetenDetta att
skilda förut-respektive genomfördes under starktrades

in-på deprecieringentidpunkten närsättningar beroende
Även genomföran-ochpriskompensationssystemetträffade. om

tidsför-kanteknisktdebudgeteringen fungerat avsett,som
olyck-på Försvarsmaktenhållandena försägas ha verkat ett
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ligt sätt. deprecieringen inträffat någraOm månader tidi-
hade importprisindex och dollarkurs påverkashunnit sågare

högre priskompensationatt utgåtthade budgetåretfören
199394.

prisomräkningenOm till budgetåret 199394 påbaserats ett
importprisindex och dollarkurs påverkats depreci-en som av
eringen såledesskulle prisomräkningen utgifterna förav
Gripen självfallet ha blivit högre, dock såknappast hög

Försvarsmakten Försvarsmaktens beräkning byggersom anser.
på jämförelse mellan tillämpade planeringskurser ochen
faktiska utbetalningar i utländska valutor. är, bl.a.Det

bakgrundmot Försvarsmaktens kritik priskompensa-av av
tionssystemet, inte troligt priskompensation med im-att
portprisindex och särskild dollarkorrigering skulle ha gett

såfullt kompensation.storen

bristande priskompensationDenna budgetåret 199394.gäller
priskompensationssystemetI finns inte någon mekanism som

med säkerhet vid någon bestämd tidpunkt i framtiden tillför
Försvarsmakten kompensation för detta bortfall.

På grund tidsförhållandena uppstår således bortfallav ett
i tilldelningen priskompensationsmedel budgetåretförav
199394. är inte sannoliktDet omvänd situationatt en
inträffar under överskådlig tid tillförakan Försvars-som
makten motsvarande belopp. inträffardenOm det förvore
övrigt inte överraskande diskussion skulle uppkommaom en

det berättigade i Försvarsmakten då tillförs såattom en
kraftig priskompensation.

denna bakgrundMot har Försvarsmakten för regeringen aktua-
fråganliserat deprecieringens engångseffekter budgetå-om

199394 på genomförandetret verksamheten. Därmed är detav
dock inte självklart verksamhetsplaneringenatt för bud-
getåret 199596 skall utgå från särskilda till-medelatt
förs.
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sin grund imedelsbristen harfjärde orsaken till attDen
importandeluppgifterlämnadeFörsvarsmakten hösten 1993 om

inte innefattadeanskaffning Gripeni utgifterna för av som
indirekt import, import komponenter IG JASdvs. somav

prisernafrån och därutländska leverantörerdelägare gör
i utländsk valuta.index ochregleras med utländska Ianges

inhemsksådan köpimport betraktatsstället hade som av
försvarsmateriel.

på tillfälligt ochEnligt Försvarsmakten berodde detta ett
indirekta valutaberoen-Tidigare hade detisolerat misstag.

till import försvarsmate-hänförtsdet i Gripenprojektet av
inlettsserieproduktion Gripenriel. och medI att nuav

omfattningfår avsevärt störreimporten komponenter enav
arméns ochutvecklingsskedet. Förhade underän vad den

indirekt valutaberoende ävenmaterielanslag harmarinens -
betraktatsså omfattning sedan längeintedet har storom -

i enlighet härmed.också priskompenseratsimport ochsom

tjänstemän i Försvarsdepar-ansträngningarBetydande har av
på klarlägganed sökaFörsvarsmakten lagtsoch atttementet

på indirektdvs.intentioner denna punkt,statsmakternas om
pri-försvarsbeslutsperiod skallimport innevarandeunder

försvarsmateri-eller Importeradsomräknas Inhemsk somsom
andraNågot fullständigt klarläggande i ellerel. ena

uppnåtts.hariktningen dock knappast sägaskan

årenligt under fleraemellertidkan konstateras attDet -
utgifter indirekt valutaberoendetillämpad praxis för-

och prisomräknatsförsvarsmaterieltill Importeradhänförts
dollarkorrigering.med särskildenligt importprisindex och

frågan vadockså detefterkan konstateras att attDet om-
regeringen under höstenordning blev aktuellär rättsom -

199596 prisomräkningbudgetåret genomförtinför1994 en
materielanskaff-såväl arméns, marinens flygvapnetsför som

betalnings-anskaffningar därningsmedel innebär attsom
indexi utländskai med klausulervillkoren regleras avtal

materiel.importeradhänförs tilloch valutor
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dennaMot bakgrund kan Försvarsmakten tillämpad praxisav
sägas ha bekräftats regeringen. framstårDärmed detav
underlag avseende flygvapnet Försvarsmakten lämnadesom
hösten 1993 verkligen felaktigt. misstagDetta medfördesom

Försvarsmaktenatt budgetåret 199495 tillfördes partiellt
miljoner343 kronor mindre i priskompensation än vad som

skulle ha blivit fallet.annars

sammanhangetI bör nämnas under höstenatt tjänstemän1993
Försvarsdepartementeti reagerade pá lågaden importandel

Försvarsmakten redovisade. Försvarsmaktensom gavs upp-
repade möjligheter korrigera Såatt detta. skedde dock inte
och omräkningen till genomförandepris för budgetåret 1994-
95 fick pågöras grundval lämnat underlag. Först iav
februari anmälde1994 Försvarsmakten misstaget till För-
svarsdepartementet.

störreAv betydelse än denna uteblivna priskompensation
budgetåret 199495 är emellertid basen för omräkningenatt

anslaget till genomförandepris budgetåret 199596av för en
tolvmånadersperiod blir miljoner343 kronor lägre än om
prisomräkning skett. praktikenI har därmed nivån för de
militära försvarsutgifterna sänkts för årflera i försvars-
beslutsperioden.

kanDet nämnas vissa felaktigheteratt ha funnits isynes
underlaget för prisomräkningen inför budgetåret 199495. En
förnyad beräkning baserad på underlag från Riksrevision-
sverket, gjorts tjänstemän i Försvarsdepartementet,som av
pekar den tidigaremot att beräknade priskompensationen var

miljoner42 kronor för hög. Bristen såskulle i fall vara
miljoner300 kronor.ca

Pâ denna punkt har priskompensationssystemet knappast
tillämpats på sätt. Försvarsmakten utgåttavsett har från

räknefelatt ett skall kunna korrigeras och i fallvart att
sådant inteett fäskall avsevärd påeffekt medelstill-en

delningen under ärflera och pådärmed möjligheterna att
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försvarsbeslutsperio-undergenomföra planerad verksamhet
den.

Kommitténs bedömning3.4.5

utgifternapriskompensationenFörsvarsmakten att avanser
miljarder kronoranslagetför Gripensystemet tillför 2,6

pris-för fullt vägamindre än vad behövs att ut uppsom
Gripenp-år. skallkostnadsförändringarna underoch senare

tillförsytterligare medel interojektet fullföljas och
verksamhetplaneradenligt Försvarsmakten,behöver, annan

utgå.motsvarande omfattningav

medförtåberopar faktorerFörsvarsmakten fyra attsom
Kommitténotillräcklig. harpriskompensationen blivit

analyserat dessa faktorer.

pris-förkommitténInledningsvis vill betona systemetatt
planeringsramen ochekonomiskakompensation den avav

försvars-integrerad delFörsvarsmaktens anslag är aven
tillförsmedelhur mycketbeslutet. avgörSystemet som

också omfattandeårvarje och därmed hurFörsvarsmakten
år överolikaverksamhet genomföras ochkan sammantagetsom

väl förtrogenFörsvarsmakten ärförsvarsbeslutsperioden.
priskompensation fungerar.förmed hur systemet

bedömningar deKommittén gör följande sammanfattande av
åberopar.fyra faktorer Försvarsmaktensom

FörsvarsmaktenNär det gäller den första faktorn ansersom
utgått,bidragit till otillräcklig priskompensationatt

kommitténmkr,dvs. förändrade andelar 671 konstaterar
ochpriskompensationssystemet tekniskt har fungeratatt

såledespåtillämpats Priskompensation harbeslutat sätt.
utgått följer deti omfattning vid tidpunkteroch som aven

Försvarsmaktens planerbeslutat.statsmakternasystem som
på förutsättningar.har byggt andra
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andraDen faktorn, dvs. valuta- och indexkonstruktionen,
består egentligen två komponenter. utgörsDenav av ena av

iakttagelse de utgifteratt följeren för enskildasom av
materielobjekt avtalade prisklausuler ökar snabbare än de
priskompensationsindex används för desom sammantagna
materielutgifterna. Detta är känt förhållandeett som man
tidigare planeringsmässigt sökt hantera med s.k.reserver,
kilar, och för närvarande tilläggetmed för teknisk för-
dyring. Pâ denna punkt har knappast något oförutsett in-

oförutseddträffat. Däremot har och kraftig effekten av
deprecieringen inträffat. harDenna omedelbart slagit
igenom i tidigare träffade importavtal, ännu endastmen
ofullständigt i importprisindexdet ingår priskompensa-som
tionssystemet. denOm svenska prisutvecklingen och det
inhemska efterfrågetrycket hålls under kontroll, kommer
denna skillnad inte fyllas på långatt tid. effektut Denna

deprecieringen fångas därmed endast ofullständigtav upp av
priskompensationssystemet. återtagningEn den underav
tiden uteblivna kompensationen kan ske den svenskaom
kronan kraftigt skulle stärkas.

När det gäller den tredje faktorn, lågdvs. planeringskurs
inför budgetåret 199394 S78 mkr, har priskompensations-

teknisktsystemet fungerat och tillämpats på beslutat sätt.
Till följd den svenskaatt kronan deprecierades iav novem-
ber kom1992 verksamheten, i detta fall anskaffning av
Gripen, budgetåret 199394att planeras respektive genom-
föras under olika förutsättningar frågai valutakurser.om

priskompensationssystemetI finns någoninte mekanism som
med säkerhet vid någon bestämd tidpunkt i framtiden, t.ex.

två årsmed eftersläpning, tillför Försvarsmakten kompensa-
tion hårför. effektDenna deprecieringen fångas därmedav
inte alls priskompensationssystemet.upp av

När sådet gäller den fjärde faktorn, dvs. indirekt valuta-
beroende 857 mkr, hänger den med Försvarsmak-attsamman

höstenten 1993 redovisades alldeles lågför uppgiften om
importinnehållet i Gripensystemet. Kompensationen för
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budgetåret 199495 följd deprecieringende tillav av
låg. Påimportprisernasnabbt stegrade blev därmed för

till-denna priskompensationssystemet knappastpunkt har
särskiltämpats enligt intentionerna. gällerDetta som

nivåanpassning tilldärefter inte skett bud-anslagetav
getåret 199596.

faktorernaInnebörden vad de fyra är,sagtsav som nu om
enligt kommitténs vissa harbedömning, i avseendenatt
priskompensationssystemet tekniskt fungerat och tillämpats
på beslutat vissa andra avseenden harsätt. I systemet

intentionerna.knappast eller tillämpats enligtfungerat
priskompensationssyste-är för kommittén uppenbartDet att

på fångarinte automatiskt sättoch förutsebartmet ett upp
effekter devalveringar deprecieringar.och Detstoraav

icke effekbetyder statsmakterna eventuellt önskadeatt av
på deprecieringen behöver hante-försvaretster resurser av
särskilt.ras

ekonomiska deprecieringen blev successivteffekternaDe av
halvåretunder första tydliga ledande tjänstemän iför1994

högkvarter.Försvarsdepartementet och Försvarsmaktens En
åtgärderdialog inleddes särskilda vidtogs.och Denna

dialog ledde Försvarsmakten till antagandet statsmak-att
JAS-problematiken. Försvarsmaktensskulle klaraterna

199596budgetåretverksamhetsplaner för utformades mot
bakgrund detta.av

kan regeringens ställningstagandekonstaterasDet attnu
pris-till förslagFörsvarsdepartementets arbetsgrupps om

Gripenprojektet inte omedelbartkompensationssystem för
priskompensationsmedel itillför ytterligareFörsvarsmakten

någon knappast klararnämnvärd omfattning och därmed heller
JAS-problematiken. Försvarsmakten utformade verksamhetspl-

199596budgetåret utifrån antagandet sär-för attanerna
skilda åtgärder vidtas skydda Försvarsmaktenskulle för att

sådana åtgärderfrån Vidtas intedeprecieringens effekter.
delkommitténs bedömning, naturligtär det, enligt att en
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planerad verksamhet behöver utgå.

3.5 Priskompensation i övrigt

Bakgrund3.5.1

skrivelsen iI december 1994 Försvarsmakten attanser
priskompensationssystemet tillför andra än JAS 39-program
förband miljoner505 kronor mindre än vad behövs. Dennasom
beräkning är översiktlig än den Gripenprojek-mer som avser

Tillförs intetet. behöver, enligt Försvarsmakten,resurser
verksamhetsreduceringar göras.

föregåendeI avsnitt priskompensation för Gripen be-om
skrevs ganska utförligt hur priskompensationssystemet
fungerar i fråga utgifter för anskaffning Inhemsk ochom av
Importerad försvarsmateriel. Skälen till Försvarsmaktenatt

otillräcklig priskompensationatt tillförs Försvars-anser
makten förklarades. Motsvarande mekanismer verkar iäven
fråga utgifter för materielanskaffningen sådanänom annan

gäller Gripen. detta avsnittI kan därför kort-som en mer
fattad framstâllning frågorna.göras av

3.5.2 Försvarsmakten

Enligt Försvarsmakten har priskompensationssystemet till-
fört även utgifterna för andra än 39-förbandJASprogram en
otillräcklig kompensation för pris- och kostnadsutveck-
lingen. olika faktorerDe medverkat härtill ochsom om-
fattningen och dem redovisas i följandeav var en av sam-
manställning milj. kr.



60

199495-199596199394Faktorer
månader30

51Förändrade andelar -- 213indexkonstrValuta- och -Låg planeringskurs 343 -

162343

Summa
505

olikatill debakgrundenFörsvarsmaktenkorthetI uppger
följande.i huvudsakfaktorerna vara

Förändrade andelar

priskompen-andelarförändradeavsnitt innebär attdettaI
199596 regeringen199494budgetåren ochsationen för av

görpå sättpåfördelats ettberäknats ochhar somprogram
vissa andraförpartiella överskott uppkommer programatt

denFörsvarsmakten39-förband. attän JASprogrammet anser
uppgår miljoner kro-tillöverkompensationen 51partiella

ROI .

indexkonstruktionValuta- och

priskom-indextillämpadeFörsvarsmakten att engeranser
genomföraförbehövspensation än den attär lägre somsom

allaBeräkningen,planerad verksamhet. programavsersom
lederochkostnadsslagallainnefattar39-förband,JASutom

denna nästanpraktiken hänförstill nettobrist.fram Ien
handmaterielanskaffning. förstaItill utgifter förhelt

påi november 20-på deprecieringen 1992bristenberor att
importprisernai de allmännainte slagit igenomännu25% -
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såsom återspeglasde i importprisindex med än 13%.mer-
Däremot har valutaförändringarna på 14-40% omedelbart
slagit igenom i de träffade avtalen import materiel.om av

Försvarsmakten räknar med detta lett tillatt okompenserade
prisökningar på miljoner213 kronor för budgetåren 199495

199596.och

Låg planeringskurs

budgetåretFör 199394 beräknades Försvarsmaktens anslag i
genomförandepris. innebärDetta bl.a. valutaförändring-att

för perioden juni juni1991 beaktades.ar 1992 plane-Den-
ringskurs för dollart.ex. användes vid prisomräkningensom

kr. När5,69 den svenska valutan deprecierades ivar novem-
ber förändrades1992 förutsättningarna för genomförandet.

faktiskaDe genomsnittliga kurserna under genomförandeäret
199394 blev enligt Försvarsmakten väsentligt högre än
planeringskurserna.

Försvarets materielverk FMV har undersökt den skillnad i
utbetalningar budgetåret 199394 betingas skillnadensom av
mellan de fastställda planeringskurserna och faktiska
kurser vid utbetalningstillfällena. har förFMV Försvars-
makten redovisat skillnad på miljoner343 kronor fören

materielanskaffning sådanänannan är hänförlig tillsom
Gripenprojektet.

Diskussion3.5.3

Enligt Försvarsmakten har miljoner kronor505 för lite
tillförts Försvarsmakten på grund bristande priskompen-av
sation för andra utgifter sådanaän är hänförliga tillsom
Gripenprojektet. Försvarsmakten orsaker härtill,treanger
nämligen förändrade andelar, valuta- indexkonstruktionoch

låg planeringskurs.samt orsaker diskuterasDessa i ochtur
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ordning i det följande.

på område sin idetta grundförsta orsaken har attDen
regeringen priskompensationsmedel mellan olikafördelat

på partiell överkompensa-sätt görett attprogram som en
tion uppkommer för vissa andra än JASprogrammetprogram

beräkningsteknisk börfrämst och39-förband. ärDenna post
underkompensation Försvarsmak-tillsammans med den somses

materiel Gri-för anskaffning föruppkommerten avanser
penprojektet.

i index användsandra orsaken har sin grund deDen m.m. som
priskompensation medel förvid beräkningen främstav av

priskompensation vadmaterielanskaffningen lägre änger en
priskompensationbehövas för fullFörsvarsmakten anser

finns.enligt de avtalsklausuler som

På priskompensationssystemet ochdenna punkt har systemet
pågenomförandeprisbudgetering de sätt defungeratför

tilldelasPriskompensationtekniskt är avsedda fungera.att
följerpå i omfattning detsätt och systemett en som av

väl känt för För-statsmakterna fastställt och ärsomsom
dockDeprecieringens effekter har endastsvarsmakten.

fångatsofullständigt beslutat system.upp av

199596budgetåretverksamhetsplaner för ärFörsvarsmaktens
särskild kompensation förutformade antagandetmed att

utgå materi-fördeprecieringens effekter skulle även annan
ingårsådan i Gripenprojektet.elanskaffning än som

påregeringenemellertid konstateras dennakanDet attnu
någon åtgärd tillförasärskild förinte vidtagitpunkt att

budgetårenverksamhetsplaner förFörsvarsmakten medel.
199495 199596 på förväntningar omfat-byggdaoch om mer

grund.priskompensation visar sig därmed saknatande

hittills ofullständiga priskompensationen kan komma attDen
småningom fårsåförändradede valutakursernafyllas ut om
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större genomslag i importpriserna. ochOm när detta sker
beror bl.a. på vilken den samhållsekonomiska utvecklingen
blir i landet under 1990-talet. Något omedelbart tillskott
år dock knappast förvänta.att återtagningEn uteblivenav
priskompensation kan ske den svenska valutan stärksom
kraftigt.

Den tredje orsaken hänger med prisomräkningenattsamman
inför budgetåret 199394 gjordes tidigt på hösten 1992
enligt då gällande valutakurser. Någon månad hadesenare
den svenska kronan deprecierats med i genomsnitt 20-25%. I
förhållande till dollarn, väger i importentungtsom av
försvarsmateriel, förändringen ännu större.var

Detta betydde verksamhetenatt budgetåret 199394 budgete-
rades respektive genomfördes under starkt skilda förut-
sättningar beroende på tidpunkten när deprecieringen in-

Äventräffade. priskompensationssystemetom och genomföran-
debudgeteringen tekniskt fungerat kan tidsför-avsett,som
hållandena sägas ha verkat på för Försvarsmaktenett olyck-
ligt sätt.

prisomräkningenOm till budgetåret 199394 baserats på ett
importprisindex och dollarkurs påverkats depreci-en som av
eringen skulle således prisomräkningen för materielanskaff-
ningen blivit högre.

bristandeDen priskompensationen gäller budgetåret 199394.
priskompensationssystemetI finns inte någon mekanism som

med säkerhet vid någon bestämd tidpunkt i framtiden tillför
Försvarsmakten kompensation för detta bortfall.

dennaMot bakgrund har Försvarsmakten för regeringen aktua-
liserat frågan deprecieringens engångseffekterom budgetå-

199394 påret genomförandet verksamheten. Därmed âr detav
dock inte självklart verksamhetsplaneringenatt för bud-
getåret 199596 skall utgå från särskildaatt medel till-
förs.
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bedömningKommitténs3.5.4

andrapriskompensationenFörsvarsmakten ut-att avanser
sådana hänförliga till Gripensystemetgifter ån ärsom

mindre än vadmiljoner kronortillför anslaget 505 som
kostnadsför-pris-väga ochför fulltbehövs att ut upp

år.ändringarna under senare

två medförtåberopar faktorerFörsvarsmakten främst attsom
Kommittén harblivit otillräcklig.priskompensationen

sammanfattandeföljandegördessa faktorer ochanalyserat
bedömningar.

bidragit tillFörsvarsmaktenförsta faktornDen ansersom
utgått, gghdvs. valuta-priskompensationotillräckligatt

tvåbestår egentligenindexkonstruktionen 213 mkr, av av
iakttagelse deutgörs ut-komponenter. attDen av enena
materielobjekt avtaladeenskildagifter följer försom av
priskompensationsindexdeprisklausuler ökar snabbare än

ärmaterielutgifterna. Dettaanvänds för de sammantagnasom
planeringsmässigtförhållande tidigarekäntett som man

närvarandekilar, och förs.k.sökt hanterat med reserver,
På punkt harteknisk fördyring. dennatillägget förmed

oförut-något harinträffat. Däremotknappast oförutsett en
inträffat.deprecieringenkraftig effekt Dennasedd och av

importav-träffadeigenom i tidigareomedelbart slagithar
importprisindexiofullständigt dettal, ännu endastmen

pri-den svenskaingår priskompensationssystemet. Omsom
hållsefterfrågetrycketinhemskasutvecklingen och det

påfyllasskillnad intekommer denna utunder kontroll, att
fångas därmeddeprecieringenlång tid. effektDenna av

återtagningpriskompensationssystemet.knappast Enupp av
denkompensationen kan sketiden uteblivnaden under omav

kraftigt stärkas.svenska skullekronan

låg planeringskursfaktorn, dvs.När det gäller den andra
priskompensations-199394budgetåret mkr, harinför 343
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teknisktsystemet fungerat och tillämpats på beslutat sätt.
Till följd den svenskaatt kronan deprecieradesav i novem-
ber kom1992 anskaffning materiel sådanänav annan som
hänger med Gripen, budgetåret 199394samman att planeras
respektive genomföras under olika förutsättningar i fråga

valutakurser. priskompensationssystemetIom finns inte
någon mekanism med säkerhet vid någon bestämdsom tidpunkt
i framtiden, två årsmedt.ex. eftersläpning, tillför
Försvarsmakten kompensation härför. Denna effekt depre-av
cieringen fångas inte alls priskompensationssys-upp av
temet.

Innebörden vad de tvåav sagts faktorernasom är,nu om
enligt kommitténs bedömning, priskompensationssystemetatt
tekniskt fungerat och tillämpats på beslutat sätt. Däremot
är det uppenbart för kommittén priskompensationssyste-att

intemet automatiskt påoch förutsebartett fångarsätt upp
effekter devalveringarstora och deprecieringar.av Det
betyder att statsmakterna eventuellt ickeav önskade effek-

påter försvarets deprecieringen behöver hante-resurser av
särskilt.ras

Försvarsmaktens verksamhetsplaner för budgetåret 199596 år
utformade utifrån antagandet särskilda åtgärderatt skulle
vidtas för skyddaatt Försvarsmakten från deprecieringens
effekter, även i fråga materiel sådanän ingårom annan som
i Gripenprojektet. vidtas inte sådana år det, enligt kom-
mitténs bedömning, naturligt delatt planerad verksamheten
behöver utgå.

3.6 Samlad bedömning ekonomiska osäkerheterav

3.6.1 Bakgrund

När budgetpropositionen presenterades i januari kunde1994
Försvarsmakten konstatera vilken priskompensation som
erhållits för budgetåret 199495. Samtidigt inledde För-
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1995-budgetåretverksamhetsplaneringen införsvarsmakten
då Försvarsmaktenbild framträdde föranledde96. Den som

våren begäravid tillfällen underunder hand flera 1994att
enligtregeringen önskade För-klarlägganden hur attom

valutaförlusteruppfattning okompenseradesvarsmaktens m.m.
planeringsmässigt skulle hanteras.

planeringsanvisningarframgår regeringensUtöver vad som av
meddeladei myndigheter inom totalförsvaret,för1994mars
frågor.våren iinget beslut dessaregeringen under 1994

olika dialogvia kanalerEfter hand utvecklades dock en
Försvarsmakten.ochmellan Försvarsdepartementet

199394:Fö-bet.Med anledning riksdagen förutsatteattav
återkomma199394:395 ochregeringen skullerskr.U10, att

priskompensationssystemet borde för-lämna förslag hurom
i juniändras, tillkallade Försvarsdepartementet 1994 en

tillfram förslagarbetsgrupp med uppdrag bl.a.att ta
Gripenprojektet.priskompensationssystem för

innehåller anslagsframstållningFörsvarsmaktsplan 95, som
budgetåret 199596 periodenoch programplan förför 1995 -

till regeringen septemberlämnades den 1994. Den2000, 15
på förutsättningenbygger Försvarsmakten uttaladeden av

erhållas deprecieringensfull kompensation skulle föratt
omläggningar skullevissa budgettekniskaeffekter och att

resursmässigt neutrala Försvarsmakten. Försvars-förvara
regeringen skulle klara ochmakten hemställde enty-att ge

frågor ekonomiskadiga i olika medfördebesked de som
ambitionssänkningar behövaosåkerheter. Omfattande uppgavs

itill ställningstagandevidtas förslagFörsvarsmaktensom
frågor godtas.dessa inte kunde

åtuppdrog den novemberFörsvarsdepartementet 199429
deredovisa de konsekvensernaFörsvarsmakten närmareatt av

myndigheten bedömdeekonomiska osäkerhetsfaktorer som
förslag tillföreligga. Vidare skulle Försvarsmakten lämna

besparingsåtgärder miljarder kronor föromfattande att1,7
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den i 199495:25 angivna minskningen försvarsut-prop. av
gifterna skulle åstadkommas.kunna

Med anledning härav lämnade Försvarsmakten den december7
kompletterande1994 underlag för budgetåret 199596. Moti-

för de ekonomiska osäkerheterna preciseradesven och det
samlade beloppet till inemot miljarder kronor.4angavs
översiktligt inom vilka verksamhetsområden och medangavs
vilka åtgärder verksamhetsminskningar motsvarande 5,7
miljarder kronor skulle kunna åstadkommas.

199495:100I bil. 5 regeringenprop. under Försvars-anger
maktens olika åtgärdervilka bör vidtas förprogram attsom
åstadkomma besparingar på miljarder kronor.1,7 Ica pro-
positionen redovisas däremot inte vilka åtgärdereventuella

bör vidtas med anledning de ekonomiskasom osâkerheterav
Försvarsmakten anmält. stället i propositionensom I anges
regeringenatt åtuppdragit oberoende dvs.expertgrupp,en

kommittén, skyndsamtatt granska Försvarsmaktens underlag.

fåDetta torde regeringen inte tagitatt slutligses som
ställning till hur de Försvarsmakten anmälda ekonomiskaav
osäkerheterna skall hanteras. skäl tillEtt regeringenatt
inte avgjort ärendet i budgetpropositionen torde attvara
den ifrågasatt, inte i fall del angivnadevartom en av
ekonomiska osäkerheterna närmast är planeringstekniskav

och intenatur nödvändigtvis skulle påverkabehöva omfatt-
ningen Försvarsmaktens verksamhet budgetåretunderav
199596.

3.6.2 Kommitténs utgångspunkt

Kommitténs uppgift âr analysera ochatt bedöma det komplet-
terande underlag avseende ekonomiska osäkerheter i plane-
ringen Försvarsmakten i december lämnade tillsom 1994
regeringen. Utgångspunkten för analysen skall devara
ekonomiska grunder för Försvarsmaktens verksamhet som
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ochförsvarsbeslutårsifastställt 1992statsmakterna
Även iförslagregeringensförsvarsbeslutsperioden.under

skall beaktas.budgetpropositionårs1995

i sambanddetkommittén ärutgångspunkt för attnaturligEn
detuttaladesallmänt attårs försvarsbeslutmed 1992

militära för-mellan detansågs rimlig balansföreligga
anvisas förskulledeuppgifter ochsvarets somresurser

kommittén kaninnebärförsvarsbeslutsperioden. attDetta
tillförtsFörsvarsmaktenpåsig analyserainrikta att om

fastställdaföljerpå sättekonomiska avsomresurser
budgettekniskaolikapriskompensation,förregler om-om

olikaoch hurneutralaresursmässigtvaritläggningar
sigKommittén närmarinfriats.harutfästelserekonomiska

resurssidan.frånproblemaktuellasåledes Försvarsmaktens

prövakommitténföruppgift attinteär det omDäremot en
verk-förväntadmyndigheternaochregeringenriksdagen,av

krigs-krigsförband, dessasfråga antalisamhet t.ex.om
deförinomåstadkommaskanoch beredskapduglighet ramen

vilkenförfogande.till Iställsekonomiska resurser som
enligtmålen 1992verksamhetsmässigautsträckning desom

sammanhang.i andraprövasuppfylltsharårs försvarsbeslut

Partiell analys3.6.3

vissabedömasåledes ochanalyseraKommittén skall av
Ävenosâkerheter.ekonomiskaåberopadeFörsvarsmakten om

deutgörkronormiljarderfleradessa sammantaget avser
underutgifterFörsvarsmaktensändå inte än 5%mer av
såledesgäller199596. Analysen199495budgetåren och

kanekonomi.Försvarsmaktens Detliten delendast aven
påfaktorerfinns andradetförutsättasvidare att som

Försvarsmaktenspåverkarpositivt sättellernegativt
ekonomi.samlade

verksamheterfråganPå kostnadssidan kan det t.ex.omvara
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eller materiel tillkommit, ambitionsnivåer höjts,som som
rationaliseringar inte fullföljts på sätt elleravsettsom
underlátna verksamhetsneddragningar med anledning be-av
slutade sänkningar planeringsramen. På intåktssidan kanav
det finnas vinster i sambandt.ex. med ändrad hantering av
mervärdeskatt för statliga myndigheter, bortfallande kost-
nader underhållför vissa byggnadsminnen och ökadeav
intäkter från försäljning statlig egendom.av

Vidare får det normalt det i samband medattanses vara
s.k. årlig rullning verksamhetsplaner konstateras attav en
mindre del tidigare planerad verksamhet inte kan ellerav

bör inrymmas i den planen. kan bli särskiltDettaens nya
uttalat slutet försvarsbeslutsperiodmot när planav-av en
vikelserna ackumuleras. ocksåär naturligt priori-Det att
teringarna i viss utsträckning förändras även under en
försvarsbeslutsperiod. Effektiviteten främjas lägreattav
prioriterade verksamheter får bereda plats för högre prio-
riterade.

Slutligen kan erinras Försvarsmakten utgörattom nu en
samlad myndighet med chef och anslag. finans-ett Denen
iella styrningen ocksåhar utvecklats. innebärSammantaget
detta förutsättningar efter hand möjliggörabörnya som
väsentliga effektivitetshöjningar.

förhållandetDet kommitténs analysuppdragatt endast gäller
liten del Försvarsmaktens ekonomi behöver beaktas ien av

samband med de ställningstaganden görs med anledningsom av
kommitténs bedömningar.

samlad bedömning3.6.4

föregåendedeI avsnitten i detta kapitel kommitténhar
redovisat detaljerade analyser och de ekono-av var en av
miska osäkerheter Försvarsmakten áberopat i skrivelsensom
i december Kommitténs1994. bedömningar de olika osäker-av
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också redovisats.heterna har

bedömningar dekommitténsinnebärsammanfattadeStarkt av
följande.olika osäkerheterna

projektettillförautfäst sigharstatsmakterna attRBS 23.
innebär,hittills fattatsbeslutsärskilda medel. De som
utvecklingregeringen förkommitténs bedömning,enligt att

mindremiljoner kronorprojektettillförthar 49RBS 23av
utvecklings-beställningeninförFörsvarsmaktenän vad av

projektet.förutsättning föranmältarbetet vara en

för För-Fastighetsfrágor. hyressystemInförandet ettav
regeringen genomförtsharlokaler och marksvarsmaktens av

bedömning, inte årkommitténsenligtpå sätt,ett re-som
omläggningenförhållande tillisursmässigt neutralt om

försvarsbeslutsperiodenförinte genomförts. En resurs-
inneburit För-omläggning skulle hamässigt neutral att

disponerahade kunnatekonomiskinom givensvarsmakten ram
lokaländamál,för änmiljoneromkring kronor annat200 mer

investeringarna blirverkligadeförutsättningunder att
planerade.delika stora som

statsmakter-detJAS-lånet. Kommitténs slutsats är att var
försvarsbeslutsperiodenFörsvarsmakten underavsikt attnas

JAS-lånet.räntekostnader förmed Detinte skulle belastas
räntekonto medstatsförvaltningeninförandet iallmänna av

JAS-lånet till kostnads-upphovkredit tillleder att ger
också FörsvarsmaktenemellertidtillförRåntekontotrântor.

ungefärårfrån verksamhetenövrigadenintäktsräntor som
kommitténsenligtpåverkas därmed,lika Sammantagetstora.

Försvarsmaktenväsentligt debedömning, inte resurser som
försvarsbeslutsperioden.underdisponerakan

denDeprecieringen svenskaGripen.Priskompensatign för av
på prisområk-vilketoch det sätti novemberkronan 1992

priskompensationmedfört dengenomförts harningen har att
blivit ungefärGripenanskaffningen 2tillförts avsom
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miljarder kronor mindre än vad priskompensationen motsva-
rande de faktiska utbetalningarna enligt träffade avtal
skulle kräva. Enligt kommitténs bedömning fångas deprecie-
ringens effekter inte priskompensationssystemet påupp av

förutsebartett sätt inom försvarsbeslutsperioden.

Priskgmpensation i övrigt. Deprecieringen har medfört att
även priskompensationen för verksamhet än anskaffningannan

Gripen blivit miljoner500av kronor mindre än vadca en
priskompensation motsvarande faktiska utbetalningar skulle
kräva. Deprecieringens effekter fångas inte priskom-upp av
pensationssystemet på förutsebartett sätt inom försvarsbe-
slutsperioden.

Innebörden vad kommittén anfört ärav främstattnu en
ofullständig kompensation för deprecieringens effekter och
ett resursmåssigt inte helt införandeneutralt ettav
hyressystem har medfört utgifter, Försvarsmakten harsom
svårt hanteraatt inom given ekonomisk utan attram annan
planerad verksamhet behöver utgå under budgetåren 199495
och 199596. Deprecieringens effekter på Gripenprojektet,

har hög andel importsom uttryckt ien dollar, år heltav
avgörande betydelse i detta sammanhang.

ekonomiskaDe osåkerheter Försvarsmakten vidlådersom anser
vissa fastighetsadministrativa kostnader och priskompensa-

ställettion på planerade i för redovisade faktorandelar,
kommittén saknar rimliganser Någongrund. oklarhet kan

inte sågas finnas hur dessa frågor skall hanteras.om Om
verksamhetsplaner upprättats utgångspunktenmed ävenatt
dessa medel skulle erhållas, kan dessa självfallet inte
genomföras.

Avslutningsvis vill kommittén erinra regeringen iattom
199293:10O bil.prop. uttalade1 kronans minskadeatt

värde innebär standardsânkning för deten svenska folkhus-
hållet. För denna standardsânkning kan ingen kompensera
sig. socialdemokratiskI partimotionen FÖ 316 föreslogs
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våren såförsvarsprisindex skulle justeras1993 att att
ingen kompensation utgick till försvaret för effekterna av
nedskrivningen kronans värde hösten Försvars-1992.av

199293:FöU9bet. ansågutskottet skulle fådettaatt
omfattande svårberâknade följder stabilitetenoch för i
försvarsplaneringen och förordade motionen skulleatt
avslås. ocksåblev riksdagens beslut rskr.Detta
1992931333.

Behov ställningstagande3.6.5 av

Kommittén konstaterar Försvarsmakten upprättat verksam-att
budgetåren 199495 199596 påhetsplaner för och byggersom

förutsättningen särskilda medel i omfattningatt en av
inemot miljarder tillföras.kronor skulle verksam-4 Denna
het förutsätter kommittén fullföljandetutgör led i 1992av
års försvarsbeslut. Försvarsmakten saknar utgörsmedelDe
till övervägande sålunda uppkommitdelen bristerav som

deprecieringen i tillförsnovember medel1992. Dessagenom
inte årsFörsvarsmakten automatiskt förutsebarmed ett par
eftersläpning priskompensationssystemet.genom

vissaUnder förutsättningar rimligt sökakunde det attvara
överbrygga tillfällig anslagsbrist utnyttjaatten genom
den anslagskredit tillgängligär för Försvarsmakten.som

framstår dock betänkligtflera skälDet attav som nu
utnyttja påkreditmöjligheter Försvarsmaktens räntekonto.

frågaFör det första år det inte tillfällig brist somom en
påberor tidsmässig eftersläpning i priskompensations-en

automatik tillfaller vidmed Försvarsmaktensystemet som en
bestämd framtida tidpunkt. För det andra finns det inte
något för närvarande talar för Försvarsmaktensattsom
ekonomiska situation skulle bli bättre i och med nästa
försvarsbeslut. Regeringens uttalanden pekar motsnarare

ytterligare minskning försvarsutgifterna kanatt en av
Återbetalningkomma lånske. råntebelagt skulleatt ettav
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under nästa försvarsbeslutsperiod inkräkta på det för ut-
bildning och materielanskaffning tillgängliga Förutrymmet.
det tredje är det svårt vilka försvarspolitiskaatt skälse

skulle göra det angelägetsom skuldsättningatt genom som-
belastar Försvarsmaktens framtida under ettresurser -
drygt år fram till nästa försvarsbeslut hålla delaruppe av
krigsorganisationen inom kort kan komma avvecklas.som att

betyder,Det enligt kommitténs uppfattning, det inte äratt
tillrådligt att utnyttjande kreditmöjlighetgenom av en
tillfälligt söka skapa för verksamhetutrymme undersom
överskådlig tid saknar finansiering.

Det ankommer inte på kommittén lämna förslag fråganatt i
särskilda medel bör tillförasom Försvarsmakten eller om

planerad verksamhet bör utgå. frågaDenna avgörs stats-av
makterna i avvägning mellan de aktuellaen försvarspolitis-
ka respektive statsfinansiella kraven.

Om regeringen väljer tillföra ytterligaatt anslagsmedel
behandlas detta i proposition till riksdagen.en Om rege-
ringen Försvarsmaktensatt verksamhetanser bör minskas
väsentligt i förhållande till vad regeringen föreslog i
budgetpropositionen i januari, är det naturligt dettaatt
redovisas för riksdagen vårenunder 1995. vilketOavsett
ställningstagande görs, innebär detsom ett nästasteg mot
försvarsbeslut.

Regeringens slutliga ställningstagande i frågadenna kommer
i juni 1995 framgåatt regleringsbrevet för budgetåretav
199596 för anslaget Försvarsmakten.A1. medelDe därsom
beräknas för de olika avgör tämligen exaktprogrammen
vilken och hur omfattande verksamhet Försvarsmaktensom
kommer bedrivaatt under budgetåret 199596. finns inteDet
anledning förväntaatt Försvarsmaktenatt kommer över-att
skrida anslaget eller krediter i anspråkta någotför annat
ändamål än JAS-lånet.
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4 PLAN ERINGS- OCH BUDGETSYSTEMEN

Utöver analysera och bedöma deatt ekonomiska osäkerheter,
Försvarsmakten anmält till regeringen i Försvars-som

maktsplan och i kompletterande95 underlag, skall kommittén
enligt direktiven över och lämna förslag till hur För-se
svarsmaktens planeringssystem skall förändras uppnåför att

harmonisering i kopplingen till det statliga budgetsys-en
199495:100temet. I bil. uttrycks detta5prop. attsom

kommittén skall granska Försvarsmaktens planeringssystem i
de delar rör kopplingen till det statliga budgetsyste-som

propositionen ocksåmet. I anmäls regeringen har föratt
avsikt del förberedelsernaatt kring för-ettsom en av

årsvarsbeslut över hela priskompensationssystemet1996 se
för Försvarsmakten.

detta kapitel diskuterarI kommittén vissa förutsättningar
för planeringen påoch pekar möjligheter förenkla detatt

används priskompensationsystem för försvarsutgif-som av
terna.

4.1 Redovisade eller planerade andelar

och med årsI försvarsbeslut1992 gjordes övergång tillen
budgetering i s.k. genomförandepris. innebär För-Det att
svarsmakten vid budgetårets början hur mycketvet pengar
den kan disponera under det budgetåret.aktuella Tidigare
tillâmpades för försvaret där priskompensationenett system
beräknades och utdelades löpande. omlåggningen till-Genom
ämpas i princip ordning för Försvarsmakten förnu samma som
andra statliga myndigheter. påbör dockDet noteras att
försvarets område innefattar planeringsnivånanslaget och
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utgifter såväl drift- investeringskaraktâr.av som

Systemet, närmare beskrevs i kapitel innebär2, attsom
priskompensation påberäknas grundval olika kostnads-av
slags redovisade andelar och uppmätt prisutveckling för
dessa. historiska utvecklingen såledesDen ligger till
grund för den priskompensation visst år.utdelas ettsom
Vid över tiden skiftande prisutvecklingstarkt och meden
starkt förändrade kostnadsslagsandelar enskilda årmellan
kan skillnader uppstå genomförandeáretmellan den under
iakttagna pris- påoch löneutvecklingen de resurser som
används och den tilldelas.kompensation I systemetsom
ingår ársvisa skillnader likviditetsmâssigt skall kunnaatt
regleras möjligheter till anslagssparande ochattgenom
anslagskrediter utnyttjas.

års försvarsbeslut innebar driftkost-1992 försvaretsatt
nader successivt skulle begränsas och ökadeatt resurser
skulle på investeringar i modern materiel.satsas Detta
betyder förskjutning mellan olika kostnadsslagatt en
förutsågs. Deprecieringen den svenska i novemberkronanav

har medfört1992 ganska kraftiga prisstegringar in-att
träffat för kostnadsslaget importerad försvarsmateriel.

Vid sin verksamhetsplanering påbygger Försvarsmakten de
andelar olika kostnadsslag ursprungligen planeratsav som

årför olika under försvarsbeslutsperioden. När Försvars-
makten rullar sina verksamhetsplaner jämför pris-denman
kompensation enligt utgå,beslutat skall dvs.systemsom

påbaserat redovisade andelar, priskompensationmed den som
utgåttskulle ha den i påstället hade beräknats denom

ursprungligen planerade materielan-högre andelen t.ex.av
skaffning. negativ skillnad beskrivs därvid Försvars-En av
makten brist. Försvarsmaktens slutsats år tidi-attsom en

planerad måste utgåverksamhet planen.gare ur

metodmässiga skillnaderDe finns mellan försystemetsom
genomförandeprisbudgetering och det för verksam-system
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hetsplanering Försvarsmakten använder, har hittillssom
under försvarsbeslutsperioden medverkat till Försvars-att
maktens planer kommit innehålla verksamhetatt än vadmer

kunna genomföras återstodenunder försvarsbe-som synes av
slutsperioden.

bör observerasDet utveckling,att t.ex. atten annan
Försvarsmakten kraftigt minskat antalet anställda samtidigt

lönerna starkt hade hade lett tillsom stegrats, den mot-
situationen.satta

Försvarsmakten har vid tillämpningen sitt planeringssys-av
således byggt påtem förutsättning tillförselen om av

priskompensationsmedel avviker från den följersom som av
budgetsystemet med genomförandeprisbudgetering. harDetta
medfört i planerna enskilda år ingåratt verksamhet i en
omfattning inte överensstämmer med omfattningen desom av
anslagsmedel enligt genomförandeprissystemet kommersom att
bli anvisade år.motsvarande leder till För-Detta att av
svarsmakten planerad verksamhet behöver slopas skju-eller

pá framtiden.tas

denI planering gjordes inför års försvarsbeslut1992som
kan måhändadet ha svårtvarit helt förutse effekternaatt

övergången till budgetering i genomförandepriser.av Depre-
cieringen har effekterna.accentuerat Försvarsmakten och-
även Försvarsdepartementet är emellertid väl förtrognanu-
med genomförandeprisbudgeteringens och priskompensations-

tekniskasystemets funktion och egenheter. ändåkanDet
finnas skål tjänstemän frånatt Försvarsdepartementet och
Försvarsmaktens högkvarter med stöd tjänstemän frånav-
Försvarets forskningsanstalt ytterligare fördjupar sin-
förståelse hur vidsystemet olika slagav reagerar av
störningar.

För meningsfullatt bör Försvarsmaktens verksamhetspl-vara
anering i fortsättningen utgå från de anslagsmedel inklusi-

priskompensation Försvarsmaktenve kan förvänta sigsom att
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tilldelad Ävenbli enligt uppgifterbeslutat desystem. som

regeringen självfalletlämnar till Försvarsmakten bör
på årolika faktisktgrundas de ekonomiska resurser som

ändå såställs till förfogande. är enskilda bud-Det att
getår och för försvarsbeslutsperiod inte verksamhetmeren
kan utföras, anvisade medel räcker till. För-än Omsom

verksamhetsplanering isvarsmaktens detta och andra av-
utgår från inklusive priskompen-seenden de anslagsmedel

uppnås harmonisering isation faktiskt tilldelas,som en
kopplingen till budgetsystemet.

4.2 Styrning planmed ellerram

föregående avsnitt till den grund-Vad i ledersagtssom
frågan förhållandet åläggande mellan sidan denom ena

påmindre entydigt grundasverksamhetsplan ellersom mer
å sidan den ekonomiskaförsvarsbeslut och andraett somram

Ärsig ställa till förfogande. detstatsmakterna utfäst att
verksamhetsinnehålletmateriella eller år detdet planerade

ekonomiska skall styrandede ytterst vararesurserna som
fullföljandeMed andra Skall planens avgöra hurord: stora

anvisasanvisas anslaganslag skall eller skall de somsom
måleneller föravgöra i vilken utsträckning plansom en

försvarsbeslut kan uppfyllasett

på fråga.Självfallet inte något dennafinns enkelt Isvar
anslagsfinans-och med verksamhet är heltförsvaretsatt

årligen anvisadeierad emellertid de riksdagenavgör av
på faktisktmedlen omfattningen den verksamhet kansom

i sinbedrivas. ställningstaganden görsStatsmakternas tur
försvarspolitiskabakgrund samlad bedömning demot av en av

statsfinansiellabehoven samhällsekonomiska ochdesamt
förutsättningarna.

fattar. FörVad gäller de beslut statsmakternasagtsnu som
situationen klarare.myndigheten Försvarsmakten är dock

självklart förEnligt kommitténs uppfattning år det att
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Försvarsmakten gäller de ekonomiska förutsättningar som
framgår de planeringsanvisningar regeringen årligenav som
beslutar. gäller tills regeringenDessa ändrar dem. Om
Försvarsmakten bedömer viss inteavsedd verksamhetatt ryms
inom anvisad kan verksamheten och erforderliga medelram,
föras fram i anslagsframställningen förslag videttsom
sidan i övrigt balanserad plan.av en

torde under decennier någotDet inte finnas exempelsenare
på försvarsbeslut kunnat må-att ett genomföras med full
luppfyllelse inom ursprungligen angiven ekonomisk ram.
Under genomförandet har regelmässigt inträffat omständig-
heter föranlett höjningar ubåtsskyddstärktsom av ramen
eller sänkningar besparingsskål. harDessutomav ramen
priskompensationssystemet vid upprepade tillfällen ändrats
i fångasyfte oförutsedda effekter olika inreatt upp av
eller förändringar.yttre

Försvarets verksamhet investeringstungär både vad gäller-
utbildning materiel måsteoch och därför kunna planeras-
med viss på långstadga lång-ganska sikt. behovDetta av
siktighet kan intedock skydda försvaret förändringarmot

inträffar i samhället. Försvarets ocksåverksamhet ärsom
omfattande, decentraliserad och sammanhängande. Därmed
behövs omsorgsfull inriktning och planering verksam-en av
heten för resultatet skall bli tillfredsställande.att De
planer olika slag upprättas emellertid ingetärav som

än instrument nå mål.annat används för att uppsattasom
Planerna måste så flexibla de medger verksam-att attvara
heten kan till de förutsättningar själv-anpassas nya som
fallet alltid inträffar femårsperiodunder ochen som
försvaret aldrig stå vidkan sidan av.

kan finnasDet skäl överväga det motiveratäratt att,om
så starkt måluppfyllelsensker, knyta till visssom nu en
framtida tidpunkt. år gårFör varje avståndetminskarsom
till denna tidpunkt och avvikelserna från den ursprungliga
planen ackumuleras, samtidigt det finns mindrealltsom
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möjligheter hand avvikelserna. Situationenatt kanta om
därmed helt i onödan komma framstå dramatisk änatt som mer
vad den faktiskt är.

För undvika målendetta skulle vid behov kunnaatt för-
skjutas i årligasamband rullningenmed den av program-
planen. skulle emellertid kunna tillDetta leda inställ-
ningen hos myndigheten sådet inte viktigtär näratt -

måleneller ocksåuppfylls. skulle ledakunnaDetens om -
till statsmakterna anvisar ekonomiska inteatt resurser som
står i rimlig målen. Bådaproportion till de önskade feno-

kan leda till Försvarsmaktens strävan till högreattmenen
effektivitet försvagas.

möjlighet rutinmässigtär göra avstämningEn attannan en
hur verksamheten i förhållande målenutvecklas till ettav

år dåefter försvarsbeslutet vidoch behov ändratrepar,
de tidpunkter målen uppnåddanär skall eller devara resur-

ställs till förfogande. Eventuella ändringar görsser som
då självfallet beaktandemed den säkerhetspolitiskaav
situationen.

ordning detta slagEn torde bättre de möj-motav svara
ligheter finns långsiktigaupprätta realistiskaattsom
planer under föränderliga sådanförutsättningar. En av-
stämning skulle i drag innehållaoch kunnastora motsvara

ingårvad den fördjupade anslagsframställningsom som
statliga myndigheter områdeutanför Försvarsdepartemenets
lämnar. skulle också kunna innebäraDetta starktatt en
förenklad anslagsframställning med andraprogramplan lämnas
år när det inte är aktuellt med försvarsbeslut.ett En
ordning detta slag skulle innebära viss harmoniseringav en
i kopplingen till budgetsystemdet ianvänds statsför-som
valtningen i övrigt.
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4.3 Förenklat för priskompensationsystem

flerårigade försvarsbesluten ingårI ekonomisken ram som
årligen skall räknas till prislägen med hjälp ettom nya av
indexsystem. ekonomiskaDen storlek och utformningenramens

för priskompensationsystemet beslutas statsmakternaav av
och avgör tillsammans omfattningen de ekonomiskaav resur-

kommer avdelas för försvaret.attser som

Försvarsmaktens planering görs i fast prislåge. Priss-ett
tegringar på inplanerad verksamhet bli kompenseradeantas

årligavid de pris- och löneområkningarna. Försvarsmakten
ibland ha haft föreställningen det indexsystemattsynes

påanvänds helt rättvisande fångasätt skall pri-ettsom
påsutvecklingen de produktionsfaktorer och nyttigheter som

försvaret använder och vad ibland kallas full pris-ge som
kompensation.

har emellertid visatDet sig diskrepanser regelmässigtatt
uppstår mellan medelstilldelning och kostnaden inplane-för
rad verksamhet. Egentligen år detta inte förvånande. ärDet
troligen omöjligt konstruera priskompen-föratt ett system
sation är baserat på officiella indexserier ochsom som

återspeglarexakt den faktiska prisutvecklingen på för-
verksamhet. När priskompensationen påsvarets fördelas
är det vidare ofránkomligt partiella Över- ochattprogram

underkompensationer uppkommer. måste planerDessutom som
så lång period årfem alltid innehållaavser en som av-

måttsevärda osäkerhet. Självfallet är det inte möjligtav
precisatt hurveta mycket eller för-ett vapenssystem en

bandstyp håller på studeras verkligen kommerattsom att
kosta, när anskaffning blir år.aktuell antalettom

Erfarenheterna har visat det i varje försvarsbeslutspe-att
riod inträffar händelser inte kunnat förutses i planensom
eller i utformningen kompensationssystemet. Förändringarav

dollarkurs,i oljepriser, svenska devalveringar harm.m.
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lett till i efterhand förändratatt för pris-systemetman
kompensation på sätt möjligen skulle ha löstett före-som
gående periods problem. intellektuell mödaStor har lagts

påned saken och har blivit allt komplicerat,systemet mer
ändådet har inte tagit hand de störningarmen om nya som

inträffat.

på åtgärderexempel vidtagitsSom i syfte förbättraattsom
priskompensationssystemet kan erinras den förändringom som
regeringen 199495:100i föreslårbil. i fråga5prop. om
kompensation för utgifter för Gripen se avsnitt 3.4.3.

innebär importeradDenna flygmateriel skall kompenserasatt
enligt någrakonsumentprisindex i länder medstora samt
valutaförändringar. påNär prisutvecklingen importerad
flygmateriel väl speglas i utländska konsumentprisin-anses

frågandex, kan ställas inte svenskt konsumentpri-ettom
sindex eller indexgenerellt kanett användas förannat- -
utgifter inhemsk försvarsmateriel.som avser

komplexa för priskompensationDe utvecklatssystem kansom
Försvarsmakten föreställningen s.k. priskompen-fullattge

såsation skall all ursprungligen planerad verksam-attges
het kan genomföras. skäl föregåendeiAv det ärangettssom
detta orealistisk föreställning. För undvika dennaatten
föreställning vill kommittén väcka tanken de ekonomiskaatt

statsmakterna utfäster sig avdela förattresurser, som
försvarsåndamål, definieras utgångspunktmed i vad med-
borgarna avståär beredda från i form privatatt ellerav

offentlig konsumtion. Prisomräkningen anslag ochannan av
planeringsram sådantkan med synsätt förenklas och skeett
med indexgenerellt nettoprisindex ellerett eventuelltsom
detta i kombination med löneindex. indexkons-ett Oavsett
truktion kan genomförandeprisbudgetering tillämpas.

Motivet för välja index har främst varitatt ett sammansatt
sådant bättre tidsmâssig följsamhetatt ett antas ge en

mellan påprisutvecklingen de tjänsteroch för-varor som
köper och den priskompensation utgår. Erfaren-svaret som
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heterna visar emellertid detta syfte inteatt alltid upp-
nåtts. och medI genomförandeprisbudgeteringatt till-nu
ämpas har det blivit helt meningslöst med indexkon-att
struktionen uppnåsöka tidsmässig följsamhet. i dettaDen

nästan inbyggdasystem bristande tidsmässiga följsamheten
överbryggasantas möjligheternaatt användagenom att

anslagssparande och anslagskrediter.

olikaI sammanhang har jämförelser gjorts hur mycketav
priskompensationsmedel, baserade på någotsystemsom gene-
rellt index konsumentprisindex eller nettoprisindexsom
respektive ett försvarsprisindex beståendesammansatt av
utvalda delindex, tillför försvaret över längre period.en

jämförelserDessa visar någraatt större skillnader inte
förelegat.

Om generelltett index används för priskompensation medför
det Försvarsmakten fåratt någotta störreett ekonomiskt

och sin planering såansvar den vid behov kananpassa att
fånga något större ekonomiska svängningar.upp

betyderDetta Försvarsmakten iatt planeringen behöver
beakta erfarenhetmässiga och förväntade skillnader mellan
prisutvecklingen i försvaret och den allmänna inflation-
stakten. harDetta traditionellt gjorts med s.k. priskilar.
Självfallet måste planerna dessutom så attrymma reserver
genomgripande omplanering inte behöver göras redan när
mindre förändringar inträffar i de inre eller förut-yttre
sättningarna. någotNär större ändå måttliga avvikel-men-

inträffar, utgångspunktenbörser sådana iatt- vara
första hand hanteras omplanering.genom

Förutsättningarna hantera måttligaatt avvikelser mellan
genomförbar och planerad verksamhet ökar försvarsbe-om
sluten i realiteten görs något mindre detaljerade och de
avsedda resultaten inte för hårt knyts till bestämden
tidpunkt.
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situationer när förändringar inträffar i demycketI stora
fråganekonomiska förutsättningarna är det självklart att

medelstilldelning till diskussionändrad tasom en upp
regeringen Deprecieringenmellan och Försvarsmakten. hösten

på sådanär förändring.exempel1992 ett en

På område organisa-under tid viktigaförsvarets har senare
möjlig-toriska finansiella förändringar genomförtsoch som

också pris-gör och talar förenklat förför systematt ett
återkompensation och bör användas. betydel-kan Av stornu

sålunda myndighetFörsvarsmakten år medär att numera ggse
myndigheten medel medchef. tilldelasDessutom ettgg

i utsträckningmöjligheter finns avsevärdanslag och att
budgetår. myndig-omfördela medel olikamellan Detta ger

i sin ledning planering-hetschefen goda möjligheter att av
tillgängligagenomförandet verksamheten fördelaoch aven
såöver tiden bästamellan olika och attprogramresurser

målen nåsförhållande inommöjliga i tillresultat ramen
finansiella restriktionerna.för de

Förslag4.4

Kommittén till Försvarsmaktensskall lämna förslag hur
uppnå harmoni-planeringssystem bör förändras för att en

statligasering i kopplingen till det budgetsystemet. Mot
förhållanden bedöm-bakgrund de redovisats och deav som

föregående föreslår kommitténningar gjorts i detsom
följande.

i fortsättningenFörsvarsmaktens verksamhetsplanering bör-
utgå från omfattningen inklusive pris-de anslagsmedelav

åroch löneomrâkning tillförs enligt detenskildasom
för budgetering i genomförandepris statsmakternasystem som

beslutat om.

uppdrag regeringen lämnar Försvarsmakten börDe som-
också utgå frånsjälvfallet omfattningen anslagsmedeldeav
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anvisas enskilda år.som

finnsDet skäl att uppmärksamma hur och när kompen-noga-
sation för pris- och andelsförändringar sker i medsystemet
genomförandeprisbudgeteringen. Tjänstemän i Försvarsdepar-
tementet och Försvarsmaktens högkvarter bör med stöd av-
tjänstemän från Försvarets forskningsantalt ytterligare-
fördjupa sin förståelse hur systemet vid olikaav reagerar
slag störningar.av

För rutinmässigtatt hand skillnadermer ta under- om som
försvarsbeslutsperiod helten naturligt uppkommer mellan

planerad och genomförd eller möjlig verksamhet bör För-
svarsmakten tredje år lämnavart fördjupad anslagsfram-en
ställning med programplan. år,Andra när det inte är aktu-
ellt med försvarsbeslut,ett bör Försvarsmakten kunna lämna

starkt förenklad anslagsframställningen med programplan.

Kommittén erfarenheternaatt visat inteanser detatt- ens
med komplex indexkonstruktion år möjligten fångaexaktatt
prisutvecklingen på de nyttigheter Försvarsmakten använder.
Kommittén därför det är motiveratattanser vid denatt
aviserade översynen för priskompensationsystemetav av
försvarsutgifterna pröva möjligheterna användaatt ett
förenklat för priskompensation.system sådantEtt kan bygga
på nettoprisindex eller nettoprisindex i kombination med

löneindex.ett





Bilaga 1

Kommittédirektiv ma,
W

Analys ekonomiska osäkerheter för Dir.av
Försvarsmakten 1994: 147

Beslut vid regeringssammanträde 1994den 15 december

Sammanfattning uppdragetav

fyraEn kommitté med högst ledamöter skall

ekonomiskaanalysera det underlag Försvarsmakten densom-
1994 in7 december lämnat till regeringen,

föreslå förändringar Försvarsmaktens planeringssystemav-
för harmoniseringuppnå till det statliga budgetsystemet.att en

Bakgrund

Försvarsmaktens planeringssystem har vuxit fram under 1970-
och 80-talen resultat programbudgeteringarett attsom av
infördes i början 1970-talet. Planeringssystemet bygger påav
tanken med detaljrikedom skall kunna planera föratt storman
långa perioder, minst femarsperiod framåt.en

Inför bildandet myndigheten Försvarsmaktenav
genomfördes genomgripande arbete inom regeringskanslietett
och Försvarsmaktens organisationsmyndighet med byggaatt
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mellanKopplingeninföraoch styrsystem.nyttettupp
myndighetensochuppföljningssystemochstatsmakternas styr-

betonades.interna styrsystem

statligadetvadarbetemotsvarandeEtt avser
planeringssystemFörsvarsmaktensochbudgetsystemet

emellertidgenomförde1994Våreninte.dockgenomfördes
ochinformationgrundläggandeFörsvarsdepartementet en

Försvarsmaktenmyndighetenblivandeför denutbildning
varvidprinciper ävenbudgetsystemetsstatligarörande det

från dettaavvikelservilkafråganbehandlades somom
finnsArbetetinnehöll.planeringssystemFörsvarsmaktens

promemoria.särskildidokumenterat en

FörsvarsmaktenstillämpaochutformaAtt
främstärinternadetoch styrsystemetplaneringssystem

utnyttjarPlaneringssystemetFörsvarsmaktens enansvar.
gällervadplaneringsmetodik änekonomiskannorlunda som

kompenserarBudgetsystemetbudgetsystemet.det statligaför
Planeringssystemetefterhand.ikostnadsförändringfaktiskför

bådadessaAttantaganden. systemannorlundafrånutgår
medförförutsättningarocholika synsättutifrånarbetar

planeringssystemFörsvarsmaktensproblem. En översyn av
statligadetmedharmoniserardettaskemåste så att

måsteför denna översynStyrandebudgetsystemet. vara
statsmakternas budgetsystem.

förändradesförsvarsbeslut1992 årsI
innehållFörsvarsmakten. Ettför nyttprisomräkningssystemet

omräkningföranvändsförsvarsprisindexi det index avsom
förochfastställdes systemanslagFörsvarsmaktens samma

Försvarsmaktenförtillämpasanslagsomräkning skulle som
nämligenstatsförvaltningen,övrigaförgällde

genomförandeprisbudgetering.

den 1595FörsvarsmaktsplaniFörsvarsmakten har
iosäkerheterekonomiskaantal1994 anmältseptember ett
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de ekonomiskaplaneringen. hemlig bilaga redovisasI en
konsekvenserna.

1994 anmodatden 29 novemberFörsvarsdepartementet har
dekonsekvensernaFörsvarsmakten redovisa de närmareatt av

bedömermyndighetenekonomiska osäkerheterna som
föreligga.

1994 länmatdecemberFörsvarsmakten har den 7
199596.inför budgetåretkompletterande underlag

härvid redovisat omfattningen denFörsvarsmakten har av
föri planeringen i ekonomiskaosäkerhet finns termersom

1996 totalt 3 960 miljoneråren 1995 och till kr.

Uppdraget

En kommitté tillkallas med uppdrag analysera detatt
ekonomiska underlag Försvarsmakten den 7 decembersom

Försvarsdepartementet1994 lämnat in till regeringen och att
föreslå förändringar planeringssystem förFörsvarsmaktensav

harmonisering till det statliga budgetsystemet.uppnåatt en

Kommittén analysera bedöma det kompletterandeskall och
underlag december 1994Försvarsmakten lämnat den 7som
avseende de i planeringen.ekonomiska osäkerheterna

Utgångspunkten skall ekonomiskaför analysen devara
grunder för verksamhetFörsvarsmaktens statsmakternasom
fastställt i 1992 försvarsbeslut och underårs

Ävenförsvarsbeslutsperioden. regeringens kommande förslag
i 1995 budgetpropositionårs skall i hänseende beaktas.detta



känslighetsanalysinnehållaocksåskallAnalysen aven
kanverksamhetenhurantaganden förolikabetydelsen av

genomföras.

till hurförslagoch lämnavidare överskallKommittén se
förändras förskallplaneringssystem attFörsvarsmaktens

statligatill detkopplingeniharmoniseringuppnå en
budgetsystemet.

1995.den 1slutförtskallUppdraget senast marsvara

samtligadirektiven tillbeaktadelari berördaKommittén skall
offentliga åtgärderutredare prövaoch särskildakommittéer att

iEG-aspekterbeaktande1994:23Dir. samt avom
1988:43.Dir.utredningsverksamheten

Försvarsdepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1994
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