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Marina aspekter på Försvarsberedningens betänkande 
Försvarsberedningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Den pågående krisen i Ukraina har 
påverkat vårt säkerhetsläge och försvarsdebatten har åter tagit fart. Försvarsberedningen fick utökad tid 
för att framlägga sitt betänkande för att kunna hantera det nya läget. Det militära försvaret kostar i år 42 
miljarder. Alliansen lovade 22 april ytterligare 5,5 miljarder till försvaret. Men det är ett 
långtidsprojekt. Nästa år anslås 380 miljoner. Först efter tre riksdagsval (2014, 2018 och 2022) och två 
försvarsbeslut (2015 och 2019) kommer alliansen år 2023 upp till sina 5,5 miljarder per/år till 
försvaret. Politisk oenighet råder om finansieringen av försvarssatsningen. 

De senaste 10-15 åren har inneburit stora svängningar i de säkerhetspolitiska ambitionerna. Vi har gått 
från invasionsförsvar, via internationellt fokus till ett insatsberett förvar med fokus i allt större 
omfattning på närområdet. De marina plattformarna, främst fartyg, tar lång tid att projektera och 
bygga, men har också lång livslängd (25-40 år) vilket ställer stora krav på framsynthet vid 
kravställning. Den försvarsindustriella utvecklingen har gått från svensk försvarsindustri till 
försvarsindustri i Sverige, minskad satsning på forskning samt försvarsupphandling enligt nya EU 
direktiv. 

Kungl. Örlogsmannasällskapet har låtit analysera texten i Försvarsberedningens betänkande för att 
undersöka hur Försvarsberedningen föreslår att försvaret skall utformas efter försvarsbeslutet 2015. 
Hur påverkar Försvarsberedningens rekommendationer utvecklingen av marinen? Har beredningen 
förstått de marina problemen och utmaningarna? 

Kommer Sverige ha den tekniska förmågan, marin forskning och försvarsindustri i framtiden? 

Kungl. Örlogsmannasällskapets slutsatser av Försvarsberedningens betänkande presenteras vid ett 
miniseminarium på Kungl. Myntkabinettet tisdagen den 10 juni.  

 

Lokal:   Kungl. Myntkabinettet Hörsalen, Slottsbacken 6 Stockholm 

Tidpunkt:  Tisdag 2014-06-10 klockan 09.30--12.00 

 

Program: 
09.00- -09.30 Samling, kaffe & kaka 
 
09.30- -09.35 Välkomstord      
 
09.35- - 11.00 Analys av betänkandet 
 
11.00--12.00 Debatt/frågestund med och mellan   
   Föredragshållarna. 
 
 
Anmälan endast genom e-post till secretary@koms.se senast 2014-06-08 klockan 12.00 för att kunna 
säkerställa beställning av kaffe och övrig logistik. 
 
Välkomna 
 
Thomas E. Engevall 
Kungl. Örlogsmannasällskapets Ordförande 
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