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Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarsexportmyndigheten

Riksdagen har beslutat om Försvarsexportmyndighetens verksamhet för
budgetåret 2010 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för
Försvarsexportmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1 Mål och återrapporteringskrav

Prognoser
Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010-2014 den 28 oktober
2010. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till budgeten.

Prognoser
Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från
Ekonomistyrningsverket.

2 Organisationsstyrning

Transparens, effektiv och god hushållning
Myndigheten ska bedriva sin verksamhet på sådant sätt att det bidrar till
transparens inom myndighetens verksamhetsområde. 

Myndigheten ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt
visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god
hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.
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3 Uppdrag

Redovisning avseende vilka vinster inrättandet av myndigheten inneburit
Myndigheten ska påbörja ett arbete syftande till att i samband med
årsredovisningen för 2011 redovisa en bedömning av vilka vinster
inrättandet av myndigheten har inneburit inom områdena effektivare
verksamhet, statlig helhetssyn, öppenhet och transparens och bättre
prioritering av verksamheten.

Redovisning av förslag till inriktning och prioriteringar
Myndigheten ska senast den 15 oktober 2010 till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) redovisa förslag till inriktning och
prioriteringar för myndighetens arbete för verksamhetsåret 2011.

Inriktning verksamhetsåret 2010
Myndigheten skall i nära samverkan med Regeringskansliet under 2010
inrikta sin verksamhet mot områden där avtal övertas från FMV,
exportkampanjer och försäljning av övertalig materiel redan pågår för att
säkra kontinuitet i pågående försäljningar och exportansträngningar.  

Vad avser ingående av nya mellanstatliga avtal för export bör detta
under 2010 enbart göras i undantagsfall efter bemyndigande från
regeringen. Innan Försvarsexportmyndigheten ingår sådana avtal ska
aktuellt företag erhålla nödvändiga tillstånd och förhandsbesked från
Inspektionen för strategiska produkter.

FINANSIERING

4 Anslag

4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:13 Försvarsexportmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsexportmyndigheten 38 000
ap.1 Försvarsexportmynd - del till

Försvarsexportmyndigheten
(ram)

38 000
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4.3 Finansiella villkor

4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning
som disponeras
2010

Indrag av
anslagsbelopp

1:13 Försvarsexportmyndigheten

ap.1 1 140 Inget 0

Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5 Övriga villkor

5.2 Utbetalningsplan

Till Försvarsexportmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret
överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum Belopp

2010-08-02 10 000

2010-08-25 5 600

2010-09-25 5 600

2010-10-25 5 600

2010-11-25 5 600

2010-12-25 5 600

Summa 38 000

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till
Försvarsexportmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:

1:13 ap.1 Försvarsexportmynd - del till
Försvarsexportmyndigheten

6 Avgifter och bidrag

6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna
disponeras

Verksamhet +/-
t.o.m.
2008

+/- 2009 Int.
2010

Kost.
2010

+/- 2010 Ack. +/-
utgå.
2010

Verksamhet

Försäljning av övertalig
materiel

0 0 4 200 4 200 0 0

Belopp angivna i tkr
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6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Den nya myndigheten får i samband med stöd till svensk försvarsindustri
vid exportfrämjande åtgärder inom ramen för full kostnadstäckning ta ut
avgifter så att minst merkostnaden täcks. Inkomsterna disponeras av
myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sekretessbelagda uppgifter
Den nya myndigheten får i myndighetens årsredovisning frångå de regler
i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring som medför att
sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporten. Undantag från
förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet). Den information som bedöms omfattas med
sekretess ska redovisas i särskild ordning

På regeringens vägnar

Sten Tolgfors

Andreas Savelli

Kopia till

Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Totalförsvarets forskningsinstitut


