Motion till Moderaterna i Skövdes årsmöte

MOTION
Om att förändra Försvarsprisindex så att Försvarsmakten
för förväntad kostnadskompensation
Yrkande
Årsmötet föreslås besluta
1. att Moderaterna ska verka för att beräkningsgrunden för Försvarsprisindex justeras så att
försvaret ges en rättvisande kompensation för förändringar i kostnader för försvarsmateriel,
samt
2. att sända motionen till förbundsstämman med hemställan om vidare befordran till
partistämman och för kännedom till Moderaternas försvarskommitté.

Sluta underfinansiera Försvarsmakten
Försvarsprisindex (FPI) är konstruerat för att beräkna kostnadsförändringarna för försvaret
så att försvarsmyndigheterna i statsbudgeten ges kostnadskompensation för redan beslutad
och pågående verksamhet. 2012 förändrades FPI efter beslut i Sveriges riksdag. En mindre
komplex beräkningsmetod som tar hänsyn till färre faktorer har därefter tillämpats. Den
samlade effekten av den nya indexeringen är, enligt forskningsrapporter från Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI), att de utifrån FPI beräknade och budgeterade utgifterna för
försvarsmateriel understiger de faktiska. Försvarsmakten erhåller således otillräcklig
kompensation för prisökningar.
Enligt FOI är anslagen för försvarsmateriel 2,5 miljarder kr lägre per år än de hade varit om
beräkningsgrunden för FPI inte hade justerats. Anslagen har, på grund av förändrad
indexmetod, minskat med 8,7 miljarder kr under åren 2012-2018. FOI beräknar att de
ökningar av försvarsanslagen, som riksdagen beslutade om 2015, i huvudsak gick åt till att
kompensera för det underskott som uppstått på grund av den otillräckliga kompensationen
för kostnadsökningar. Den försvarsöverenskommelse som beskrevs leda till en förstärkning
av försvarsförmågan visade sig i realiteten räcka till att vidmakthålla en förmåga som
politiken konstaterat vara otillräcklig. Den politiska effekten blev därmed en oavsiktlig men
allvarlig vilseledning av medborgarna.
Att freda medborgare från yttre fiender och att upprätthålla nationens frihet och oberoende är
statens mest primära och fundamentala uppgift. För detta måste staten över tid upprätthålla
en betryggande försvarsförmåga och för detta avdela tillräckliga resurser. Att tillämpa en
strukturell underfinansiering av försvaret är därför oacceptabelt. Budgeteringsmodellen

måste därför förbättras så att FPI ges en högre grad av följsamhet gentemot verklighetens
utfall. Försvaret får inte urholkas med mindre än att beslut fattats därom i god demokratisk
ordning.

Skövde den 01 januari 2019

Anders G Johansson

Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att Försvarsprisindex skall vara relevant
utformat för att ge Försvarsmakten kompensation för kostnadsförändringar.

Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet bifalla motionen.

