Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till utredningen om
styr- och finansieringsformerna i försvaret
(Fö 2004:02)

Dir.
2004:113

Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2004
Komplettering av uppdraget
Utredningen om styr- och finansieringsformerna skall överväga
hur
1. budgeten och resultatvärderingen, i första hand inom det
militära försvarets område, bör utvecklas vad avser
målformulering, kostnadsredovisning, anslagsstruktur och
redovisning av uppnådda resultat.
2. systemet med beställningsbemyndiganden bör utvecklas
genom att riksdagen informeras om vilka materielobjekt, med
därtill knutna objektsramar, som ingår i bemyndiganderamen
för materiel, anläggningar, forskning och teknikutveckling så att
sambandet
mellan
anslag,
bemyndiganderam
och
investeringsplan blir tydligt.
Utredningen skall beakta vad försvarsutskottet har anfört om
dels mål, kostnader, anslag och resultat, dels försvarsmateriel
och beställningsbemyndiganden i betänkandet Styrningen av
det militära försvaret (bet. 2003/04:FöU6).
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Bakgrund
Regeringen beslutade den 5 februari 2004 om direktiv för en
utredning om styr- och finansieringsformerna i försvaret (Dir.
2004:12).
Utredningen skall enligt direktiven analysera styr- och
finansieringsformer i det militära försvaret. Granskningen skall
omfatta såväl Försvarsmakten som samtliga myndigheter som
lämnar stöd till Försvarsmakten. Den bör särskilt fokusera på
hur riksdagens och regeringens tillsyn, styrning och uppföljning
skall kunna förbättras samt granska incitamenten i styrningen
och finansieringen så att regelverket befordrar sparsamhet och
effektivitet, inte minst på den lokala nivån inom
Försvarsmakten.
Utredningen skall särskilt analysera och utvärdera
– styrningen av avgiftsfinansierad uppdragsverksamhet inom
försvaret
– tillämpningen av interndebitering inklusive systemet med
kapitalkostnader i fastighetsförvaltningen inom försvaret
– tillämpningen av systemet med beställningsbemyndiganden
inom försvaret.
Riksdagen har den 21 april 2004 som sin mening givit
regeringen tillkänna (bet. 2003/04:FöU6, rskr. 2003/04:194) att
utredningens direktiv bör kompletteras i två avseenden.
1. Utredningen om styr- och finansieringsformer i försvaret bör
ges tilläggsdirektiv avseende vad utskottet anfört om mål,
kostnader, anslag och resultat inom det militära försvaret.
Utskottet har vid upprepade tillfällen tagit upp behovet av att
målen och resultaten av verksamheten inom totalförsvaret
formuleras på sådant sätt, t.ex. i budgetpropositioner, att
riksdagen ges förutsättningar att utöva den i regeringsformen
fastslagna finansmakten samt för att styra verksamhetens
inriktning samt kontrollera resultatet och dess effekter.
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Försvarsutskottet uttrycker uppfattningen att målformuleringar
och resultatbedömningar bör kopplas ihop med budgetförslagen
och ses som en helhet för att den ekonomiska styrningen av
staten skall kunna förverkligas.
Utskottet anser att budgeten och resultatredovisningen, inom i
första hand det militära försvarets område, bör utvecklas vad
avser målformulering, kostnadsredovisning, anslagsstruktur och
redovisning av uppnådda resultat. Det bör i sammanhanget även
redovisas hur vissa s.k. nyckeltal kan få ökad användning och
bidra till en relevant resultatuppföljning.
Utskottet framhåller att riksdagen bör ägna större
uppmärksamhet än hittills åt resultatet av produktionen inom
Försvarsmakten, dvs. åt krigsförbanden och vilken effekt,
säkerhetspolitiskt och militärt, som uppnås av dessa för olika
nationella och internationella behov på kort och lång sikt. Det
bör därför övervägas om den utvecklade kostnadsredovisning
som utskottet efterlyser kan omfatta de olika krigsförbanden.
2. Utredningens uppdrag bör vidare kompletteras med hänsyn
till vad försvarsutskottet anfört om försvarsmateriel och
beställningsbemyndiganden.
Utskottet anser att det nuvarande systemet med s.k.
objektsramar har varit informativt och ändamålsenligt men bör
utvecklas genom att riksdagen informeras om vilka
materielobjekt m.m. som ingår i bemyndiganderamen för
materiel, anläggningar, forskning och teknikutveckling så att
sambandet mellan anslag och bemyndiganderam blir tydligt.
Det bör även gå att jämföra anslag och bemyndiganderam med
investeringsplanen. Riksdagen ges därmed möjlighet att i
budgetberedningen ta ställning till större projekt.
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Uppdragets genomförande
Utredaren bör beakta de förändringar i styrningen av det
militära försvaret som kan bli en följd av den planerade
propositionen om nytt försvarsbeslut och den kommande
budgetpropositionen.

Redovisning av uppdraget
Utredaren skall lämna en delredovisning av uppdraget i vad
avser tillämpningen av systemet med beställningsbemyndiganden inom försvaret samt formerna för redovisning
av bemyndiganden till riksdag och regering senast den 1 maj
2005.
(Försvarsdepartementet)

