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Yttrande över SOU 2016:88 Logistik för högre
försvarsberedskap
Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet ”Logistik för högre
försvarsberedskap” (SOU 2016:88).
Som bland annat framgår av betänkandets genomgång i kapitlen 12-14 finns ett antal
problem med den nuvarande uppdelningen i uppgifter och ansvar mellan Försvarsmakten
och Försvarets Materielverk (FMV): den är komplex och svåröverskådlig, de två
myndigheterna är inte överens om hur det ska se ut, och Försvarsmakten hamnar i ett
beroende av FMV som inte balanseras av ett tillräckligt rationaliseringstryck på FMV. De
besparingar som var målet med den tidigare försvarslogistikreformen har inte heller på
långa vägar uppnåtts (enligt uppgifter från Statskontoret som redovisas i betänkandet
uppgick nettobesparingen år 2014 till 241 miljoner kronor, att jämföra med det satta
målet på 760 miljoner kronor).
Dessa iakttagelser stämmer väl med Riksrevisionens uppfattning även om vi inte
uttryckligen har granskat detta. Från allmänna utgångspunkter välkomnar därför
Riksrevisionen den riktning som utredningens förslag pekar i. Här kan särskilt
framhållas dels det utökade ansvar Försvarsmakten ges för logistikförsörjning (och
utgående från principen om lika ledning i fred, kris och krig), dels myndighetens ökade
kapacitet och kompetens inom materielförsörjningen.
Riksrevisionen tar inte ställning till om förslagen i betänkandet går lagom långt i att
renodla relationen och ansvarsförhållanden mellan de två myndigheterna. Vi konstaterar
att det även fortsättningsvis kommer att vara nödvändigt med nära relationer mellan
myndigheterna, samt mellan respektive myndighet och regeringen. Vi tar inte ställning
till om de föreslagna formerna för att moderera dessa relationer är tillräckliga.
Riksrevisionen välkomnar dock utredningens två förslag om en samordningsgrupp för att
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koordinera arbetet med genomförandet, och en löpande uppföljning samt senare
utvärdering av förändringen.
Utredningen påpekar att dess förslag avseende logistikförsörjning höjer Försvarsmaktens
handlingsfrihet men att detta också kan påverka kostnadseffektiviteten i underhållet av
materielen. I nuvarande omvärldsläge och med de politiska beslut som fattats om
Försvarsmaktens inriktning instämmer Riksrevisionen i att något mindre vikt kan läggas
vid fredstida kostnadseffektivitet, jämfört med tidigare. Riksrevisionen anser dock att
det är angeläget att de besparingar som hittills kunnat göras bibehålls, samt att
myndigheterna fortsatt arbetar med att identifiera ytterligare rationaliseringspotential.
Riksrevisionen välkomnar vidare flera av de förändringar avseende anslagsstrukturen
som föreslås i betänkandet, dels för den ökade tydlighet som följer av förslagen, dels för
att de möjliggör att FMV kan bli föremål för sedvanlig pris- och löneomräkning. Vi vill
också framhålla som positivt den föreslagna anslagskrediten om 10 % på anslag 1:3. Som
vi har framhållit i ett tidigare remissyttrande (dnr 5.1.1-2015-0917) skulle detta sannolikt
innebära mindre risk för störningar i materielförsörjningen och öka möjligheterna att låta
den faktiska hanteringen styra redovisningen och inte vice versa.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen för Effektivitetsrevisionen Robert Boije
efter föredragning av enhetschef Jörgen Lindström.

Robert Boije
Jörgen Lindström
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