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Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (SOU 2018:7)
Statskontoret redovisar i detta remissvar synpunkter på utredningens förslag om
hur materielförsörjningen kan effektiviseras (kapitel 10). Eftersom Statskontoret
inte har kompetens att bedöma vilken materiel som ska prioriteras vid en
oförändrad ekonomi (kapitel 8) eller vid utökade ekonomiska nivåer (kapitel 9),
avstår vi från att kommentera dessa delar av betänkandet.

Effektiviteten i materielförsörjningen
Statskontoret tillstyrker förslaget om att Försvarsmaktens behovs-, tillgångs- och
differensredovisning av materiel bör stärkas. Förslaget bör kunna leda till en effektiv materielförsörjning då det skapar förutsättningar för att materielsättningen i
högre utsträckning än i dag kan fastställas utifrån faktiska behov. En mer rättvisande beskrivning av behov och tillgång på materiel bör rimligtvis skapa bättre förutsättningar för prioriteringar inom givna ramar och en effektiv resursanvändning
och därmed också en högre måluppfyllelse på längre sikt.
Statskontoret avstyrker förslaget om att studie- och forskningsverksamheten inom
materielområdet bör stärkas i enlighet med Försvarsforskningsutredningens förslag. Skälet till vårt ställningstagande är att det i likhet med vad vi har anfört i tidigare remissvar 1 saknas såväl beräkningar till de föreslagna anslagsökningarna som
bedömningar av förslagets förväntade effekt.
Statskontoret tillstyrker förslaget om att analyser av möjligheter och risker i högre
grad bör genomföras och redovisas inför beslut om internationella materielsamarbeten och export. Förslaget skapar enligt vår bedömning förutsättningar för mer
välgrundade beslut om framtida internationella materielsamarbeten. Med tanke på
att sådana samarbeten kan generera oväntade merkostnader och förseningar är det
rimligt att det skapas bättre förutsättningar för att göra avvägningar mellan de möjligheter som ett samarbete ger och de risker som kan följa av sådana samarbeten.
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På sikt bör detta skapa relativt goda förutsättningar för riskminimering och en effektivare materielförsörjning.
Vidare så tillstyrker Statskontoret förslaget om att förmodade intäkter och kostnadsdelning från export inte bör ingå i investeringskalkylerna. Statskontoret instämmer i utredningens bedömning att förslaget innebär en minskad risk för framtida underfinansiering av påbörjade utvecklings- eller anskaffningsprojekt jämfört
med nuvarande situation.
Statskontoret avstyrker förslaget om att en översyn för att klarlägga innebörden av
och kostnaderna för de väsentliga säkerhetsintressena bör göras. Skälet till detta är
att det i betänkandet är otydligt hur detta ska bidra till en framtida effektivisering
av materielförsörjningen.
Statskontoret tillstyrker förslaget om att den beräknade anslagsförbrukningen för
stridsflygförmågan och undervattensförmågan bör redovisas för riksdagen i budgetpropositionerna. Förslaget ökar transparensen gentemot riksdagen vilket i sin
tur förbättrar förutsättningarna för att vid behov förändra styrningen av Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende.
Utredningschef Erik Nyberg och utredare Martin Johansson, föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.

Tony Malmborg

Martin Johansson

