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Ett säkert hösttecken
Gulnande löv och allt raskare insmygande mörker vittnar om att hösten är i antågande. Tid för
levande ljus, braskaminer och annat som sprider god stämning och mys!
Budgetproposition 2018
Förra veckan landade budgetpropositionen in i registraturen på HKV. Det positiva är att
Försvarsmakten erhöll ett ekonomiskt tillskott om ca 2,5 miljarder 2018 jämfört med 2017.
Nivån på tillskottet följer i stort den kommunicerade försvarsuppgörelsen, bidrar till ökad
försvarsförmåga genom bl a en ökad förbandsverksamhet, anställning av fler soldater,
materielanskaffning och minskar därmed risken på vägen mot målet för inriktningsbeslutet mot
2020.
En första analys ger dock vid handen att nivån på det ekonomiska tillskottet inte helt balanserar
den ambitionsnivå som regeringen ger uttryck för.
Vad avser de förslag som Försvarsmakten har lämnat in till regeringen som är kopplade till
förändringsarbetet som vi kallar ”Ledning för ett starkare försvar”, bejakades Försvarsmaktens
förslag om inrättande av Gotlands regemente med stridsgrupp och hemvärnsbataljon fr o m
2018. Regeringen delar också i allt väsentligt bedömningarna i betänkande” Logistik för högre
försvarberedskap” från utredningen om materiel- och logistikförsörjning (MLU).
Regeringen anser att förråd, service och verkstäder inklusive driftstyrning bör kunna överföras
från FMV till Försvarsmakten redan vid halvårskiftet 2018, medan upphandlings- och
vidmakthållande funktioner ska ses över till budgetpropositionen för 2019. Däremot
behandlades inte frågan om inrättandet av försvarsgrensstaberna.
Försvarsmaktens inriktning är att genomföra en samlad etablering av de nya
försvarsgrensstaberna tidsmässigt koordinerat med överföring av FMV verksamheter som
föreslagits i MLU till 2019-01-01.
Försvarsmakten ska nu analysera budgetpropositionen och återkoppla till regeringen.
Aurora
Den största övningen i försvarsmakten på 20 år har just avslutats. Nästan alla har på något sätt
bidragit till en mycket lyckad övning. Den skall naturligtvis utvärderas, vilket kommer att ta
ytterligare lite tid, men de första intrycken är att det varit en mycket bra övning för de
inblandade enheterna. För HKV del är det en begränsad del som deltagit/övats under Aurora,
(även om väldigt många har bidragit till övningen), och även här är de första intrycken
översvallande positiva.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Högkvarteret
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se/hkv

HÖGKVARTERET

Datum

Beteckning

2017-09-29

Sida 2 (2)

Mediemässigt har övningen varit en mycket stor framgång – tala om att Försvarsmakten har
stärkt sitt varumärke och sin roll i samhället. De utav er som besökte Försvarsmaktsdagen på
Gärdet under söndagen håller säkert med mig om att den blev en formidabel succé!
Vi har mycket att vara stolta över!
Väl mött!

En bild från Försvarsmaktsdagen på Gärdet, 80 000 besökare fick bl a bevittna en
luftlandsättning med helikoptrar – mäktigt.
(Foto: L Thomsen)

