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Regeringen
n
Försvarsdeppartementett
103 33 Stocckholm

För
rsvarsex
xportmy
yndighettens bud
dgetund
derlag
20114-2016
1. F
Försvars
sexportm
myndigh
hetens förslag
fö
Försvvarsexportmyyndigheten (FXM)
(
föresllår inför år 2014 att:


Anslag 1:12 Försvarse
exportmyndiggheten uppg
går till 72 945
5 tusen kronoor
enligt HE
ERMES. FXM
M äskar att an
nslag 1:12 hö
öjs med två miljoner
m
till
74 945 tu
usen kronor,



FXM får disponera
d
in
ntäkter från aavgifter för ex
xportfrämjan
nde, upp till ffull
kostnadsttäckning,



FXM får disponera
d
av
vgifter inom rramen för Fö
örsvarsmakte
ens
försäljnin
ngsuppdrag till
t FXM, upp
p till full kosttnadstäcknin
ng,



FXM forttsatt får dispo
onera en rän
ntekontokred
dit i Riksgäldskontoret påå
7 000 milljoner kr,



FXM forttsatt får en lå
åneram i Rikssgäldskontorret på 10 miljjoner kronorr för
investerin
ngar i anlägg
gningstillgånggar.

Försva
arsexportmyndigheten

Box 5608
81, 102 17 Stockhholm. Besök: Östtermalmsgatan 87
7

Telefon
n: 08-587 13 300 registrator@fxm.s
se www.fxm.se
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2. IInlednin
ng
Försvvarsexport ärr en viktig de
el för att försvvaret ska kun
nna upprätth
hålla och utvveckla
operaativ förmåga på ett kostnadseffektivt ssätt. För att export ska biidra till
försvaarets långsik
ktiga materie
elförsörjning krävs att den
n exporterad
de materielen
n och
tjänstterna är spårrbara till Förrsvarsmakten
ns förmåge- och
o förbandssutveckling.
Sådan
n export bidrrar till fler an
nvändare av system som Försvarsmak
kten nyttjar,
vilkett utöver dela
ad utvecklingskostnad, occkså skapar lä
ägre driftkosstnader samtt
operaativa fördelarr. Export är nödvändig
n
föör en försvarsindustriell förmåga
f
som
m kan
vidmakthålla och utveckla sysstem och proodukter på hö
ög teknologissk nivå med
kvalifficerad systemintegration
n som är till n
nytta för förssvaret. I stort sett inget laands
försvaarsmakt kan
n idag enskilt bära en natiionell försvarrsindustri. In
nternationelllt ses
exporrt idag som en
e förutsättn
ning för att beehålla och uttveckla en ko
ompetent och
h
konku
urrenskraftig
g försvarsind
dustri. En ind
dustri som ärr till nytta för försvaret i dag
och i framtiden. Genom
G
att be
eakta exportp
perspektivet i materielförrsörjningen
skapaas möjligheteer till ökad ko
ostnadseffekktivitet och kostnadsdelniing med anddra
ländeer.
Interrnationellt sa
amarbete
Intern
nationellt sa
amarbete och
h export ökarr möjligheterrna till övningsutbyte,
utvecckling av mettodik och gem
mensamma p
procedurer. Export
E
av stö
örre
materrielsystem leeder i dag tilll ett samarbeete mellan län
nder snarare
e än en ren
försälljning. Det frrämsta svensska exemplett är relationeen mellan de länder som vvalt
JAS 3
39 Gripen. Myndigheten
M
bidrar till förrsvarsnyttan
n genom återtag och
kostn
nadsdelning med
m Gripenp
projekt iblan
nd annat Tjecckien, Ungern
n och Thailan
nd.
En fö
örutsättning för
f att för attt Sverige skaa kunna utvecckla Gripen E är
partn
nerskapet meed Schweiz. Liknande
L
ressonemang ka
an föras för andra
materrielsystem. Genom
G
sama
arbetet uppnåår länderna ekonomiska
e
fördelar, dellar
erfareenheter och utvecklar
u
nya förmågor ttillsammans.
Exportstödsverkssamheten harr utvecklats b
bland annat som en följd
d av
exporrtinsatserna avseende Grripensystemeet. Främjand
det har inneburit större occh
mer ssamordnade kampanjer mellan
m
stat ooch industri än
ä tidigare. Utvecklingen
U
n har
drivitts på av att viissa länder helst
h
ser att s amarbete geenomförs melllan stater isttället
för ettt kontrakt mellan
m
industtri och stat.
Samaarbete mellan
n länder kan även resulteera i åtagand
den bl.a. i form
m av utbildn
ningsoch samarbetspro
ogram, eller att
a nya avtalssupplägg såssom t.ex. leassing ingår. D
Det
kommer även
n att försvare
ets materiel h
hyrs ut till an
ndra länder i syfte att ge sstöd,
förek
underlätta internationellt sam
marbete och b
bygga förtroeende.
Ett sttatligt exporttåtagande är ett samarbette där FXM koordinerar
k
statens insattser
och d
där övriga förrsvarsmyndig
gheters medvverkan ofta utgör
u
en föru
utsättning.
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3. V
Verksam
mhet und
der 2014
4-2016
Visio
on, strategiiska mål oc
ch värdegru
und
Vision
Mynd
dighetens vission lyder: Ex
xport och intternationelltt samarbete för
f framtideens
försv
var. Visionen
n uttrycker de
en gemensam
mma bild som
m myndighetten vill uppn
nå
och ska vara en in
nspiration för det dagligaa arbetet.
Strattegiska mål
Mynd
dighetens verrksamhet ska
a leda till ettt värdeskapan
nde exportstöd. FXM skaa
ocksåå vara en pro
ofessionell my
yndighet som
m ansvarsfullt företräder svenska statten
och leeder statens stöd till företag som bidrrar till nytta för
f svenskt fö
örsvar. Vidarre
ska m
myndigheten etablera sig som samarb
betspartner i Sverige och internationeellt.
FXM:s verksamheet ska bedriv
vas på ett kosstnadseffektiivt sätt och kännetecknass av
hög in
nre effektivittet och genom
mföras på ettt etiskt riktig
gt sätt och ha
a en hög grad
d av
transsparens.
FXM ska vara en attraktiv arb
betsgivare däär medarbeta
arna trivs och
h utvecklas.
Värd
degrund
Mynd
dighetens värrdegrund ska
a genomsyraa all verksam
mhet. Vår värd
degrund utgöörs
av tree värdeord: etisk,
e
förtroen
ndeingivand
de och framtidsinriktad.
Styrn
ning och pllanering
Mynd
dighetens egeen verksamh
het liksom dee övriga försv
varsmyndigh
heternas
exporrtrelaterade verksamhete
v
er styrs utifråån Försvarseexportmyndig
ghetens anallys av
försvaarsnytta.
Verkssamheten om
mfattar mynd
dighetens årlliga inriktnin
ng- och prioriiteringsarbette av
försvaarsexportverrksamheten. FXM lämnaade i februarii 2013 till Reg
geringskanslliet
(Förssvarsdepartem
mentet), enliigt kraven i m
myndigheten
ns instruktion
n, ett med
samvverkande myn
ndigheter förrankrat och kkvalitetssäkrrat underlag avseende
inrikttning och priioriteringar för
f myndigheetens verksam
mhet. Redov
visningen
omfattar inriktnin
ng och prioriitering för fö rsvarsexporttverksamhete
en åren 201332016..
Arbettet med inrik
ktning och prrioritering, p
planering och
h genomföran
nde av
försvaarsexportverrksamheten genomförs
g
sttegvis enligt nedan figur.
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Figurr 1 Verksamh
hetsprocess

Utifråån dialog meed företag och
h branschorgganisationerr identifierar FXM de
exporrtmöjligheterr där man frå
ån företagen
ns sida ser behov av stöd från
f
mynd
digheten. FX
XM utgår från
n de framförd
da behoven och
o därefter görs
g
en
prioriitering av oliika exportmö
öjligheter basserat på dera
as bidrag till försvarets
långssiktiga materrielförsörjnin
ng eller övrigaa fördelar för svensk förssvars- och
säkerrhetspolitik samt
s
generellla förutsättn
ningar för exp
port på aktue
ell marknad.
Mer ään hälften avv de exportmöjligheter soom FXM iden
ntifierar inom
m ramen för
dialoggen med föreetag och bran
nschorganisaationer priorriteras inte efftersom de in
nte
bedöm
ms generera tillräcklig fö
örsvarsnytta m
med kopplin
ng till förvare
ets långsiktigga
materrielförsörjnin
ng.
FXM:s inriktning
g och priorite
ering revideraas årligen occh sträcker sig över en
fyraårsperiod. Priioriteringen för
f enskilda marknader eller
e
materielsystem kan
därem
mellan behövva anpassas på
p grund av fförändrade förutsättning
f
gar. FXM:s
verkssamhetsplaneering och budget utgår frrån denna inrriktning och prioritering .
Mynd
digheten kom
mmer under perioden
p
forrtsätta att priioritera arbettet med att
utvecckla och förfina analysförrmågan för attt genom ensskilda analysser ge stöd
mynd
dighetens exp
portfrämjand
de respektivee försäljningsverksamhett.
Mynd
digheten ser behov av att ytterligare sstärka och uttveckla analy
ysverksamhetten
för attt tillmötesgå
å behovet av att bättre och
ch mer fördju
upat kunna analysera och
h
utvecckla samarbeetet i enlighett med myndiighetens inrik
ktning- och prioritering
p
m
med
fokuss på marknad
der som av trradition inte varit föremå
ål för svensk försvarsexpoort.
Mynd
digheten ser också ett beh
hov av att ökka analysverk
ksamheten fö
ör de marknaader
som b
bedöms krävva särskild up
ppmärksamh
het och för sttrategiskt bettydelsefulla
samaarbetsländer och organisa
ationer.
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Expo
ortfrämjan
nde
Exportfrämjande sker genom myndigheteens stöd till fö
örsvarsindusstrisatsningaar
ässor eller an
ndra aktivitetter i
dels ggenom generrellt stöd i form av deltaggande vid mä
Sverige eller i preesumtiva kun
ndländer, dells genom direekta satsning
gar i form avv
exporrtstödsuppdrrag. Det senare kan t.ex. innebära attt uppdrag ges åt annan
mynd
dighet (Försvvarsmakten, Försvarets m
materielverk m.fl.) att stödja
försvaarsindustriak
ktiviteter under pågåend
de mässa, kun
ndbesök ellerr liknande.
dighetens exp
portfrämjand
de verksamh
het utgår från
n myndighete
ens bedömniing
Mynd
av förrsvarsnytta och
o företagen
ns behov. Näära samverka
an med Inspe
ektionen för
strateegiska produ
ukter (ISP) ärr en viktig deel av verksam
mheten. Mynd
digheten besslutar
efter samverkan med
m ISP och övriga försvvarsmyndigheeter om vilka
a marknaderr
verkssamhet ska bedrivas
b
på. Detta
D
sker uttifrån myndig
ghetens analys av
försvaarsnytta. Reg
geringen fatttar beslut i dee fall bemyndigande kräv
vs för viss
verkssamhet.
Mynd
digheten har från och me
ed 2013 beslu
utat om avgifftsfinansierin
ng för hanterring
av an
nsökan om ex
xportstödjande verksamh
het. Ett fast belopp
b
för my
yndighetens
arbette med hanteering av ansö
ökan om expoortstöd från företag
f
har fö
ör 2013
faststtällts till 8 00
00 kr per anssökan.
För d
den exportfrä
ämjande verk
ksamheten ko
kommer myndigheten und
der åren 201142016 vidare bearb
beta och utve
eckla kontakttnät och rela
ationer till en
nskilda ländeer
samt till multilateerala organissationer som FN, NATO och
o EU. Myn
ndigheten
komm
mer även und
der perioden
n fortsätta son
ndera möjlig
gheterna för olika
o
materrielsystem i intressentlän
i
nder och möjjligheterna fö
ör samanskaffning av
materrielsystem.
dsverksamhe
et till försvarrs- och säkerh
hetsföretag och
o dess
FXM:s exportstöd
bransschorganisattioner komm
mer att fortgå genom uppd
drag till andrra
försvaarsmyndigheeter.
FXM avser även att
a under 20114-2016 i höggre utsträckn
ning fokusera
a på riktade
åtagaanden mot prrioriterade marknader
m
i fform av högn
nivåresor och
h inkommand
de
besök
k, industrida
agar och semiinarier i sam
mverkan med försvars- och
h
utlan
ndsmyndigheeter, industri och Businesss Sweden. Detta
D
som ett led i ett utveecklat
främjjandearbete som bedömss resultera i b
bättre kunska
ap om kundlländers verklliga
behovv, fördjupadee relationer till
t dessa sam
mt ökad kunsskap om sven
nsk
försvaarsindustri hos
h kundländ
der. Detta geenererar ökad
de kostnaderr i förhålland
de till
t.ex. m
mässor men effekten av riktade
r
insat ser bedöms vara
v
betydlig
gt högre.
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Lämn
nade anbud//offerter
Anbu
ud/offert kateegoriseras i Request
R
For Information
n (RFI), Requ
uest For
Quotaation (RFQ) och Requestt For Proposaal (RFP). Dessa avser anb
bud/offerterr i
samb
band med uth
hyrning/leasing/försäljniing av försva
arsmateriel so
om
Gripeensystemet, stridsfordon
s
eller u-båtarr. De avser en
ndast mellan
nstatliga avtaal och
gällerr ej försäljnin
ng på uppdra
ag av Försvarrsmakten.
Undeer 2014-2016
6 avser FXM verka för flerr användare av Gripen, en
e utvecklingg av
partn
nersamarbeteen på underv
vattensområd
det samt utveckla möjligh
heterna till aatt
genom
mföra mellan
nstatliga avta
al på stridsfoordonssidan i enlighet me
ed regeringen
ns
bemyyndigande. Fler
F potentiella möjligheteer finns i Eurropa, Asien och
o i Syd- och
h
Nord
damerika.
Avtallsförvaltning
g
Det samarbete som ingåtts genom en försääljning regleerad i ett melllanstatligt avvtal
är lån
ngsiktigt och löper över fllera år. FXM
M kostnader för
f förvaltnin
ng av avtalen bärs
av inttäkterna från
n respektive avtal
a
och bellastar i norm
mala fall ej my
yndighetens
anslaag.
Undeer 2014-2016
6 bedöms dett ramavtal soom slutits meed Schweiz av
vseende en
försälljning av 22 Gripen E sam
mt en interim
mslösning som inbegriperr 11 Gripen C
C/D
ha om
msatts i ett fö
ördjupat mellanstatligt saamarbete.
s
ligger påå FXM i och med den gem
mensamma
Med anledning avv det ansvar som
anskaaffningen av Gripen E me
ed Schweiz, sså bedömer myndigheten
m
n att resurserr
behövver tillföras FXM
F
för att ytterligare
y
föörstärka projektledningsffunktionen av
mellaanstatliga avttal. Detta avsser såväl befiintliga avtal med
m Thailan
nd, Tjeckien ooch
Ungeern som förlä
ängning av nu
uvarande avttal eller helt nya avtal som
m bedöms ku
unna
teckn
nas i perioden
n 2014-2016 med Tjeckieen respektivee Schweiz.
Uppd
dragsförsäljn
ning
Verkssamheten om
mfattar försälljning av Förrsvarsmakten
ns övertaliga
a materiel.
Försääljningarna har
h genomförrts på uppdraag av Försva
arsmakten oc
ch har gjorts med
såväl andra staterr som svensk
ka och utländ
dska myndigh
heter samt fö
öretag inom
försvaars- och säkeerhetsindustrin.
FXM bedömer attt antalet förssäljningar av övertalig ma
ateriel komm
mer att öka. F
FXM
har fö
ör avsikt att tillsammans
t
med Försvaarsmakten utv
veckla mynd
digheternas
strateegiska förhålllningssätt tilll försäljningg av övertalig
g materiel under perioden
n
2014--2016. Verkssamheten bellastar ej FXM
M:s anslag.
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Stöd
dprocesser
Mynd
dighetens administration
n anpassas foortlöpande tilll statens och
h verksamhettens
krav. Under 2012
2-2013 har stödfunktionerrna setts öveer, effektivise
erats och
ration
naliserats i syyfte att värna
a kärnverksaamheten mott bakgrund av
a minskat an
nslag.
Form
merna för inteern styrning och kontrolll ska vidareuttvecklas och fördjupas, i detta
syfte har också en
n internreviso
or rekryteratts.
FXM använder Sttatens Servicce Center, SC
CC, för viss lö
öpande
ekono
omiadministtration och viss
v löpande llöneadministtration samt konsulttjänsster
inom
m dessa områd
den. Detta upplägg
u
komm
mer att fortssätta och utve
ecklas underr
perio
oden. FXM an
nvänder statens ramavtall. Samutnyttj
tjande sker med
m andra
mynd
digheter vad gäller lokalv
vård, telefonii och tryckerii.
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4. F
Finansie
ering av verksam
mheten under perioden
p
n
Ansllag
Utfalll
2012
2
78 26
65

os
Progno
2013
3
65 700
7

kning
Beräk
2014
74 945

Beeräkning
2015
75 903

Beräknin
ng
2016
77 19
97

0

700
7

700

700

70
00

Sum
mma FXM äs
skande

78 26
65

66 40
00

75
7 645

76 603

77 89
97

Inom
mstatliga öv
verföringar
r

Utfalll
2012
2
3 5559

Progno
os
2013
3
5 000

Beräk
kning
2014
6 000

Beeräkning
2015
6 000

Beräknin
ng
2016
7 00
00

Belopp
pp angivna i tk
kr

Ansllag
Utgifftsområde 6, anslag 1:12
Försv
varsexportm
myndigheten
Avgiiftsinkomstter som
dispo
oneras
Avgiffter från Exp
portfrämjand
de

Uppd
drag från Fö
örsvarsmakteen

Ränttekontokre
edit och lån
neram
Prognoss
Belopp
pp angivna i tk
kr
2013
Ränte
tekontokreditt i
7 000 00
00
Riksg
gälden
Låneram i Riksgä
älden
10 00
00
avseeende investerringar i
anläg
ggningstillgå
ångar

Försllag
2014
4
7 000 000

Förslag
2015
7 000
0 000

Förslag
2016
7 000 000

10 000

10 000

10 000

Tiden
n från det attt staten har upparbetat
u
koostnader för sina åtagand
den och till d
dess
inbettalningar skeer från kund i exportavtallen gör att FX
XM behöver en kredit i
Riksggäldskontoreet för att klara likviditetsb
behovet. Bed
dömningen av
v behovet haar
gjortss mot bakgru
und av existe
erande export
rtavtal och fö
örväntade exp
portmöjligheeter.
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Utöveer räntekontokredit finnss behov av låån i Riksgäldsskontoret förr myndigheteens
invessteringar i an
nläggningstilllgångar.
Låne
eram

Prognoss
2013
3 982
2

Beräkna
ad
2014
6 655
6

Beräk
knad
201
15
9 103

Berä
äknad
20
016
10 069

Beräk
knad nyupplåning

6 000
0

7 000

6 000

5 500

varaav för investeering i
immaateriella tillgångar

0

0

0

0

Beräk
knad amorteering

3 3277

4 552
5

5 034

5 190

UB låån i Riksgäld
dkontoret

6 6555

9 103
1

10
0 069

10 379

10 000
0

10 000

10
0 000

10 000

106
6

176
1

211

240

1,60%
%

1,93
3%

2,10%
2

2,31%

3 434
4

4 727
7

5 246

5 429

Prognoss
2013
65 700
0

Beräkna
ad
2014
74 945
9

Beräk
knad
201
15
75
5 903

Berä
äknad
20
016
77 197

0%
%

3%
3

3%

3%

0

2 248
2

2 277

2 316

(tkr)

IB lån
n i Riksgäldsskontoret

Beslu
utad/äskad lå
åneram
Beräk
knad ränteuttgift
Ränteeantagande för
f
nyupp
plåning
Finan
nsiering av rä
äntor och
amorrteringar
Utgifftsområde 6,, anslag 1:13
Ansllagskredit
(tkr)

Anslaag FXM
Anslaag som dispo
oneras (%)
Anslaagskredit FX
XM äskande

