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Remiss av Försvarsforskningsutredningens
betänkande (SOU 2016:90) Forskning och utveckling
på försvarsområdet
I remissvaret kommenterar Statskontoret de förslag som utredningen lämnar om
att öka anslagen till forskning och utveckling på försvarsområdet (kapitel 7),
förbättra uppföljningen av verksamheten (kapitel 8) samt utveckla formerna för
samverkan mellan olika aktörer (kapitel 9).
Statskontoret avstyrker utredningens förslag till ökade anslag för forskning och
utveckling på försvarsområdet.
Statskontoret tillstyrker förslaget att regeringen ska lämna en samlad resultatredogörelse för forsknings- och utvecklingsverksamheten till riksdagen och att
de berörda myndigheterna årligen ska redovisa sina investeringar i forskning
och utveckling på försvarsområdet.
Statskontoret tillstyrker också förslaget att regeringen ska ge i uppdrag till
Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att lämna
förslag på former och uppgifter för ett samverkansforum avseende forskning
och utveckling.
Utredningens förslag till ökade anslag
Utredningen föreslår att anslagen till forskning och utveckling ökas med sammanlagt 305 till 405 miljoner kronor per år. Enligt utredningen går det inte att
finansiera ökningen genom att omfördela från andra anslag. Det handlar således
om en varaktig nettoökning av statens kostnader. Statskontoret avstyrker förslaget, eftersom det inte framgår av betänkandet hur utredningen har beräknat de
föreslagna ökningarna av anslagen och bedömt de förväntade effekterna av
dem.
Trots att summorna är relativt detaljerade så framgår det inte av betänkandet
hur de har beräknats. Därmed går det inte att bedöma om beloppen är rimliga i
förhållande till syftet. Statskontoret är medvetet om att det är en genuint svår
uppgift att på förhand bedöma vad som är rimliga kostnader för och förväntade
effekter av långsiktigt forsknings- och utvecklingsarbete, inte minst på försvarsområdet. Det hade dock varit möjligt att redovisa och diskutera de antaganden
och överväganden som utredningen grundar sina bedömningar av beloppen på.
Syftet med att bedriva forskning och utveckling på försvarsområdet är att bidra
till de övergripande målen att stärka Försvarsmaktens operativa förmåga, förbättra möjligheterna att möta framtida hot och utmaningar samt att utveckla det
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civila försvaret. Resurserna som satsas på forskning och utveckling måste därför vägas mot andra åtgärder som bidrar till målen. Utredningen diskuterar inte
konsekvenserna av att öka resurserna till forskning och utveckling med lägre
eller högre belopp än utredningens förslag.
Statskontoret delar utredningens uppfattning att en närmare avvägning av det
framtida behovet av forskning och utveckling bör göras i samband med arbetet
inför nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut. Också storleken på anslagen till
de olika forsknings- och utvecklingsinsatserna bör övervägas i det sammanhanget.
Förslag om förbättrad uppföljning
Statskontoret delar utredningens uppfattning att det behövs en bättre helhetsbild, samordning och uppföljning av forsknings- och utvecklingsarbetet på
försvarsområdet. Statskontoret tillstyrker därför förslagen att regeringen vart
fjärde år ska lämna en samlad redogörelse av verksamheten till riksdagen och
att myndigheterna årligen ska redovisa sina investeringar i forskning och
utveckling på försvarsområdet.
Förslag om ett forum för samverkan
Statskontoret tillstyrker utredningens förslag att regeringen ska ge ett gemensamt uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten att föreslå former och uppgifter för ett samverkansforum för forskning
och utveckling på försvarsområdet.
I uppdraget ingår att föreslå vilka myndigheter som ska delta i forumet, och att
utveckla former för dialog med andra aktörer. Med tanke på utredningens
beskrivning av alla olika aktörer som kan bidra till forsknings- och utvecklingsarbetet är det viktigt att skapa väl fungerande kontakter mellan deltagarna i
forumet och dem som inte ingår. Formerna för dialog behöver utformas och
anpassas till olika typer av aktörer, som kan vara civila eller militära, statliga
eller privata och svenska eller utländska.

Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende.
Utredningschef Erik Nyberg och organisationsdirektör Michael Borchers,
föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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