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Sammanfattning
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) lämnar på regeringens uppdrag förslag till
förändrad finansieringsmodell fdr myndigheten. Uppdraget omfattar anslaget 1:9
Totalförsvarets forskningsinstitut inom utgiftsområde 6 (U06). Enligt uppdraget ska
FOI:s förslag utgå från en ny indelning i anslagsposter, där en särskild anslagspost ska
vara for förvaltningsutgifter. Enligt uppdraget ska en ökad anslagsfinansiering mötas
av en minskad avgiftsfinansiering.

FOI konstaterar att de fiesta av myndighetens gemensamma kostnader for styming,
stöd och uppföljning är relaterade till forskningen och oberoende av om forskningen är
anslags- eller avgiftsfinansierad. Varje verksamhet ska därför bära en skälig andel av
dessa kostnader.

Det finns dock vissa kostnader som FOI anser i sin helhet ska täckas av anslagsmedel.
Hit hör samverkan med andra myndigheter samt medfinansiering i bidragsfinansierad
verksamhet som inte ger full kostnadstäckning. Även sådan verksamhet som FOI
åläggs som myndighet bör anslagsfinansieras. Exempel på sådan verksamhet är FOI:s
egen beredskapsplanering, remisshantering samt samordning, kontroll och
återrapportering av FOI:s underrättelseverksamhet. FOI uppskattar kostnadema for
dessa verksamheter till 20 miljoner kronor årligen.

Den forskningsinfrastruktur som FOI förutsätts hålla oaysett variationer i efterfrågan,
anser FOI bör ha en stabil grundfinansiering med anslag. Grundfinansieringen bör ayse
de anläggningar som Försvarsmakten och FMV har behov av att FOI vidmakthåller
och utvecklar. FOI föreslår att grundfinansieringen med anslagsmedel uppgår till 50
miljoner kronor årligen.

Förslagen innebär att anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut ökar med ca 70
miljoner kronor jämfört med tilldelade medel 2021. För att förslaget ska vara
verksamhets- och kostnadsneutralt föreslår FOI att 10 miljoner kronor överförs från
anslaget 2:4 Krisberedskap till anslaget 1:9 for finansiering av underskott i EU-projekt.
Vidare föreslår FOI att anslagsmedel överförs från Försvarsmakten och Försvarets
materielverk (FMV) till anslaget 1:9 for bl.a. grundfinansiering av
forskningsinfrastruktur. En sådan överföring av anslagsmedel innebär att avgifterna
som Försvarsmakten och FMV erlägger vid nyttjandet av forskningsinfrastrukturen i
motsvarande grad blir lägre.

Övriga förslag som lämnas i rapporten innebär en omfördelning av medel mellan
anslagsposter inom anslaget 1:9, som ett resultat av att skilda anslagsposter införs for
förvaltningsutgifter respektive direkta kostnader for forskning och intemationell
stödverksamhet.

FOI, liksom Försvarsmakten och FMV, konstaterar att fortsatt analys behövs för att
kunna säkerställa att förändringarna i finansieringsmodellen bli verksamhets- och
kostnadsneutral på anslags- och projektnivå.
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1 Inledning

1.1 Uppdraget
I regleringsbrevet för 20211 har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) fatt i uppdrag att
lämna förslag till finansiering av myndigheten utifrån en finansiell styrmodell baserad på
ökad anslagsfinansiering och motsvarande minskad avgiftsfinansiering. Utgångspunkt för
förslagen ska enligt uppdraget vara Ekonomistymingsverkets (ESV:s) rapport Finansiell
styrning av Totalförsvarets forskningsinstitut (ESV 2019:30) som ESV tagit fram på
uppdrag av regeringen.

Enligt uppdraget ska beräkningen utgå från att anslaget 1:9 Totalförsvarets
forskningsinstitut inom U06 Försvar och samhällets krisberedskap ska delas in i följande
anslagsposter:

• ap.1 Förvaltningsutgifter
• ap.2 Forskning och kunskapsuppbyggande verksamhet
• ap.3 Internationell stödverksamhet

Synpunkter ska inhämtas från FMV och Försvarsmakten. FOI ska, enligt beslut om
ändring av regleringsbrevet, avrapportera uppdraget senast 16 april 2021.

1.2 Avgränsningar och utgångspunkter
Följande avgränsningar och utgångspunkter ligger till grund för FOI:s överväganden och
förslag i denna rapport.

• FOI noterar att uppdraget endast omfattar anslaget 1:9 Totalförsvarets
forskningsinstitut inom U06 Försvar och samhällets krisberedskap, vilket innebär
att förslag inte kommer att lämnas för anslaget 1:6 Forskning, utredningar och
andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning inom U05 Intemationell
samverkan.

• I rapporten lämnas förslag till ändrad finansieringsmodell utifrån dagens
verksamhet och kostnader. I budgetunderlaget för 2022 framgår hur FOI ser på
dimensionering och inriktning av verksamheten den kommande treårsperioden.

• Föreslagna belopp i rapporten är beräknade på kostnadsutfall för 2020 och budget
för 2021. Skulle regeringen besluta om ändrad finansieringsmodell för budgetåret
2022 behöver föreslagna belopp revideras.

• FOI utgår från att myndigheten även framgent i huvudsak kommer att vara
avgiftsfinansierad och att avgiftema ska beräknas med utgångspunkt i det
ekonomiska målet full kostnadstäckning.

Andra viktiga utgångspunkter är att förslagen som lämnas ska vara hållbara över tid,
kunna inom rimliga gränser hantera ändrade förutsättningar för verksamheten samt vara
transparenta och lätt att förstå för uppdragsgivare och andra intressenter. Modellen bör
även vara kostnadseffektiv för FOI vilket innebär att den ska vara enkel att administrera
samt stödja den interim stymingen och uppföljningen.

FOI vill också understryka att förslagen som lämnas utgår från den verksamhet och de
kostnader som gäller i dag. Den ändring av finansieringsmodell som föreslås innebär i sig

' FOI-2020-2121
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inte att nya medel tillförs verksamheten. Framtida kostnadsökningar kommer att innebära
avgiftshöjningar och behov av ökat anslag.

1.3 ESV:s utredning
ESV:s rapport Finansiell styrning av Totalförsvarets forskningsinstitut omfattar
regeringens styrning både genom val av finansieringsmodell och genom instruktion och
regleringsbrev. I det följande kommer i huvudsak de delar som har bäring på FOI:s
finansiering att beaktas.

ESV framför i sin rapport att FOI:s beroende av beställningar begränsar myndighetens
möjligheter att ta ansvar for vilken verksamhet som bedrivs. ESV anser att det är lämpligt
att öka andelen anslagsfinansiering av FOI:s verksamhet. För att fördelarna av en ökad
anslagsfinansiering ska kunna realiseras är dock en förutsättning att detaljstyrningen av
den anslagsfinansierade verksamheten minskar, enligt ESV.

ESV föreslår att FOI tilldelas ett förvaltningsanslag som ska täcka kostnaderna fir den
kunskapsuppbyggande verksamheten, oaysett hur den i dagsläget finansieras. Även
författningsreglerad verksamhet bör anslagsfinansieras enligt ESV. I regeringens uppdrag
till FOI om ändrad finansieringsmodell framgår dock att anslagsfinansiering enbart kan
komma ifråga fir den forskning och kunskapsuppbyggande verksamhet som i dag inte är
avgiftsfinansierad.

I ESV:s rapport framförs även att verksamhet som utgår från ett konkret behov hos en
(inom- eller utomstatlig) beställare även fortsättningsvis bör vara avgiftsfinansierad. Det
ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten bör på samma sätt som i dag
vara full kostnadstäckning. ESV föreslår ingen speciallösning för finansiering av
forskningsanläggningar mot bakgrund av att FOI för närvarande har ackumulerade
överskott i den avgiftsfinansierade verksamheten.

I rapporten firms vägledning till vad som normalt kan definieras som förvaltningsutgifter,
hur det ekonomiska målet om full kostnadstäckning ska tolkas och tillämpas samt vilka
överväganden man bör göra vid fördelning av kostnader mellan avgiftsfinansierad
respektive anslagsfinansierad verksamhet.

1.4 FOI:s nuvarande finansiering

1.4.1 Avgifter och anslag

FOI:s totala intäkter uppgick till 1 280 miljoner kronor 2020. Avgifter finansierar
huvuddelen av FOI:s verksamhet.

Finansieringskällor 2020 (andel)

• Anslag, 262 mnkr

• Avgifter, 944 mnkr

Bidrag, 77 mnkr
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Försvarsmakten är den största uppdragsgivaren och svarade för närmare 680 miljoner
kronor av FOI:s avgiftsintäkter. Här ingår bl.a. de sammanhållna FoT2-beställningama
från Försvarsmakten med 375 miljoner kronor. Försvarets materielverk (FMV) svarade för
knappt 140 miljoner kronor.

FOI finansieras i princip enbart av medel, direkt eller indirekt, från statsbudgeten. Anslag
som FOI disponerar samt avgifter och bidrag från andra statliga myndigheter svarade för
95 procent av de totala intäktema 2020. Bidrag från EU svarade för 1,5 procent och
resterande intäkter härrör från utländska uppdragsgivare samt svenskt näringsliv.

Inom U06 Försvar och samhällets krisberedskap disponerar FOI anslaget 1:9
Totalförsvarets forskningsinstitut. Tilldelat anslag 2021 uppgår till 237 miljoner kronor
och fördelar sig på följande anslagsposter.

• ap.1 Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys 70 mnkr.
• ap.2 Forskning inom CBRN-området 127 mnkr
• ap.3 Polisens verksamhetsområden 5 mnkr
• ap.4 Intemationell verksamhet 15 mnkr
• ap.5 Egeninitierad forskning 20 mnkr

FOI disponerar även en anslagspost inom anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra
insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning under U05 Internationell samverkan.
Denna anslagspost uppgår till 41 miljoner kronor.
Anslagsposten inom anslaget 1:6 och samtliga anslagsposter inom anslaget 1:9 finansierar
både direkta och indirekta kostnader fen- forskning, inldusive en andel av myndighetens
OH-kostnader. Detta innebär att FOI:s anslags- och avgiftsfinansierade uppdrag har
samma grundläggande ekonomiska principer för styming och uppföljning.

1.4.2 Hinder och möjligheter
FOI:s anslags- och avgiftsfinansierade verksamhet bedrivs i projektform. Detta gäller
såväl långsiktig forskning finansierad av Försvarsmaktens anslag 1:4 Forskning och
teknikutveckling som mer tillämpade utvecklingsprojekt. Inriktningen för de långsiktiga
forskningsprojekten sker i dialog med uppdragsgivama och utgår från deras framtida
kunskapsbehov. På detta sätt säkerställs forskningens relevans och uppdragsgivamas
möjligheter att implementera resultaten i sin verksamhet.

Avgiftsfinansieringen och uppdragsstymingen ger ett kostnadsmedvetande i
organisationen och bidrar till kostnadseffektivitet genom att synliggöra intäkter och
kostnader för det enskilda projektet och i den åtföljande dialogen med uppdragsgivama.
En arman fördel är att verksamheten kan växa i takt med ökad efterfrågan. Vid minskad
efterfrågan tvingas verksamheten krympa.

Avsaknaden av en grundfinansiering av myndigheten medför dock vissa begränsningar
och försvårar för FOI att fullgöra vissa uppgifter.

FOI förvaltar och utvecklar unik forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Denna
infrastruktur är investerings- och underhållstung. Uppdragsgivamas efterfrågan varierar
över tid och de höga fasta kostnadema gör det svårt att anpassa avgifter och kostnader till
variationer i efterfrågan. Denna nationellt viktiga infrastruktur kräver långsiktigt stabil
grundfinansiering, vilket FOI i dagsläget till del saknar. ESV föreslår i sin rapport att
finansieringen av forskningsinfrastrukturen kan täckas av överskott i den

FoT: Forskning och teknikutveckling
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avgiftsfinansierade verksamheten. FOI anser att det inte är hållbart over tiden att täcka
långsiktiga finansieringsbehov med tillfälliga överskott.

FOI:s möjligheter att delta i viss bidragsfinansierad forsknings- och
förmågeutvecklingsverksamhet är begränsad, eftersom en del av kostnadema förutsätts
bäras av deltagama själva. Detta gäller t.ex. for EU-finansierade projekt. Fram till 2020
har FOI haft möjlighet att nyttja medel från anslag 2:4 Krisberedskap inom U06 fdr att
kunna delta i EU-projekt. För 2021 och framåt finns ingen sådan lösning. FOI ser behov
av en långsiktigt hållbar finansiering av underskott i bidragsfinansierad verksamhet.

FOI får regelbundet förfrågningar om att, utan att erhålla särskild ersättning, delta i olika
samverkansprojekt med andra myndigheter. Ib land ligger ett regeringsbeslut till grund for
förfrågan. Som exempel kan nämnas att FOI enligt regeringsbeslut3 ska stödja
Inspektionen for strategiska produkter (ISP) i arbetet mot utländska direktinvesteringar
som kan påverka säkerhet eller allmän ordning. Detta uppdrag har inte erhållit någon
särskild finansiering utan samverkande myndigheter förutsätts finansiera sitt deltagande
med egna medel.

Andra exempel där aysaknaden av grundfinansiering försvårar arbetet är när FOI omfattas
av författningsreglerad verksamhet. Det gäller t.ex. den egna beredskapsplaneringen samt
samordning, kontroll och återrapportering till regeringen och tillsynsmyndighet av FOI:s
forsvarsunderrättelseverksamhet.

3 Ju2020/02166/L4, F01-2020-1018
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2 Att identifiera kostnader och
finansiering...

2.1 ...för förvaltning
I uppdraget till FOI definieras förvaltningsutgifter som kostnader för personal, lokaler,
övriga driftskostnader, finansiella kostnader, ayskrivningar och nedskrivningar som inte är
direkta kostnader för forskningen.

I ESV:s rapport beskrivs vilka kostnader som i sin helhet normalt ska täckas av ett
förvaltningsanslag och vilka gemensamma förvaltningskostnader som normalt ska fördelas
mellan anslags- respektive avgiftsfinansierad verksamhet. Till den först nämnda kategorin
hänför ESV kostnader som saknar bäring på den avgiftsfinansierade verksamheten, vilket
ESV exemplifierar med kostnader för remisser, regelutveckling, internationellt
förhandlingsarbete, allmän rådgivning och information. Kostnader som normalt bör
fördelas mellan anslags- respektive avgiftsfinansierad verksamhet är enligt ESV kostnader
fôr myndighetsledning, administrativt stöd, it-tjänster, lokaler, bibliotek, personalvård och
kapitalkostnader.

Av ovanstående framgår att

• vissa förvaltningskostnader i sin helhet ska täckas av förvaltningsanslag,
• andra förvaltningskostnader ska fördelas mellan anslags- respektive

avgiftsfinansierad verksamhet.
De fiesta av FOI:s gemensamma kostnader för styming, stöd och uppföljning är relaterade
till forskningsverksamheten och oberoende av om forskningen är anslags- eller
avgiftsfinansierad. Varje verksamhet ska således bära en skälig andel av kostnaderna.
Gemensamma kostnader som ska fördelas mellan den föreslagna ap. 1 Förvaltningsutgifter
respektive avgiftsfinansierad verksamhet och verksamhets finansierad med andra anslag
än 1 :9 utgör kostnadema för t.ex. lokaler, ledning, juridik, HR, kommunikation,
löneadministration, upphandling och inköp, ekonomi, vaktmästeri, it-infrastruktur, skydd
och säkerhet, registratur, arkiv och bibliotek. Lednings- och administrationskostnader
hänförs hit oaktat om de genererats på myndighets-, avdelnings- eller enhetsnivå.

De kostnader som FOI identifierar som i sin helhet ska täckas av den föreslagna ap. 1 är
begränsade. Till denna kategori hör samverkan med andra myndigheter samt
medfinansiering i bidragsfinansierad verksamhet som inte ger full kostnadstäckning.
Andra kostnader som i sin helhet bör finansieras av ap. 1 är för sådan verksamhet som
åläggs FOI som myndighet. Exempel på detta är FOI:s egna kostnader för
beredskapsplanering, remisshantering och samordning, kontroll och återrapportering av
FOI:s underrättelseverksamhet.

2.2 ...för forskning

2.2.1 Direkta forskningskostnader

I forskningsverksamheten firms kostnader som är direkt hänförbara till enskilda
forskningsprojekt, såsom forskningstid och köpta varor och tjänster. Dessa kostnader
hänförs direkt till projektet, som antingen är avgifts- eller anslagsfinansierat, och någon
fördelning behöver således inte göras. De direkta forskningskostnadema som ska täckas av
anslag 1 :9 finansieras av de föreslagna ap.2 Forskning och kunskapsuppbyggande
verksamhet respektive ap.3 Intemationell stödverksamhet.
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2.2.2 Gemensamma kostnader för forskningsinfrastruktur
Förutom direkta forskningskostnader för specifika projekt, finns gemensamma
forskningskostnader. Hit hör kostnader fÔr vidmakthållande av forskningsinfrastrukturen,
såsom kostnader för ayskrivningar på investeringar, lokalhyra samt material och arbetstid
för att hålla anläggningarna i brukbart skick.

Forskningsinfrastrukturen används både i anslags- och avgiftsfinansierade projekt.
Exempelvis nyttjas forskningsanläggningarna i Grindsjön, Kista och Linköping till
övervägande del av avgiftsfinansierade projekt, medan anläggningarna i Umeå har en
annan, mer jämn fördelning mellan anslags- respektive avgiftsfinansierade projekt.
Försvarsmakten och FMV svarar för närmare 75 procent av de totala intäkterna från de
avgiftsfinansierade projekten som nyttjar FOI:s anläggningar.

FOI anser att utländska avnämare eller privat näringsliv vid nyttjandet av
forskningsinfrastrukturen ska betala avgifter som fullt ut motsvarar kostnaden. Den
forskningsinfrastruktur som FOI förutsätts hålla oaysett variationer i efterfrågan, anser
FOI bör ha en stabil grundfinansiering med anslag.

En sådan grundfinansiering kan uppnås genom att minska avgiftsfinansieringen och öka
anslagsfinansieringen av forskningsinfrastrukturen. Grundfinansieringen med
anslagsmedel bör beräknas på ovanstående kostnader och ayse de anläggningar som
Försvarsmakten och FMV har behov av att FOI vidmakthåller och utvecklar för prov och
försök. För att bibehålla effektivitetstryck och lyhördhet mot uppdragsgivamas behov bör
grundfinansieringen inte täcka kostnadema full ut, utan en andel bör bäras av projekten.

Grundkostnaderna fdr forskningsinfrastruktur som bör finansieras med anslag kan
finansieras via ap.1 Förvaltningsutgifter, då de kan betraktas som förvaltningskostnader
för forskningsanläggningama. Altemativt kan finansiering ske via ap.2 Forskning och
kunskapsuppbyggande verksamhet, då kostnadema är gemensamma för forskningen. FOI
förordar det förstnämnda altemativet då grundfinansieringen är för kostnader som på kort
och medellång sikt inte varierar med efterfrågan.

2.2.3 Övriga gemensamma forskningskostnader
FOI har även så kallad forskningsnära verksamhet som inte är direkt hänförbar till
enskilda extema forskningsprojekt. Hit hör t.ex. utvecklingsprojekt med förväntad
framtida finansiering, intemationella utvärderingar, kompetensutveckling och
forskningsnära kvalitetsarbete. Dessa kostnader ska fördelas mellan den avgifts- respektive
anslagsfinansierade forskningsverksamheten. Eftersom kostnadema är så nära relaterade
till den direkta forskningen bör den del som ska finansieras med anslag täckas av ap.2
Forskning och kunskapsuppbyggande verksamhet respektive ap.3 Internationell
stödverksamhet.

Det finns, i mindre omfattning, forskningsrelaterade kostnader som i sin helhet bör
finansieras av avgifter, t.ex. kostnader för uppdragsdialoger och offertarbete.
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3 Förändrad finansieringsmodell

3.1 Förslag
De principiella grunderna för FOI:s finansiering framgår av kapitel 2. Vid övervägande
om förändrad finansieringsmodell behöver också andra aspekter vägas in. Modellen ska
vara hållbar över tid, kunna inom rimliga gränser hantera ändrade förutsättningar för
verksamheten samt vara transparent och lätt att förstå fdr uppdragsgivare och andra
intressenter. Modellen bör även vara kostnadseffektiv for FOI vilket innebär att den ska
vara enkel att administrera samt stödja den interna stymingen och uppföljningen.

3.1.1 Anslag 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
FOI:s förslag till förändringar i finansieringsmodellen innebär i huvudsak en omfördelning
av medel mellan anslagsposter inom anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut. Från
nuvarande ap.1-5 lyfts en andel till den nya ap.1 for finansiering av förvaltningsutgifter.
Den reella ökningen av anslaget 1:9 som föreslås, härrör från grundfinansiering av
forskningsinfrastruktur samt kostnader fir finansiering av underskott i bidragsprojekt,
remisshantering, samverkan med andra myndigheter, den egna beredskapsplaneringen
samt samordning av myndighetens försvarsunderrättelsearbete.

Med utgångspunkt från övervägandena i kapitel 2 skulle ett nytt anslag 1:9 Totalförsvarets
forskningsinstitut uppgå till knappt 310 miljoner kronor i 2021 års prisnivå och fördela sig
enligt följande.

• ap.1 Förvaltningsutgifter 148 mnkr
• ap.2 Forskning och annan kunskapsuppbyggande verksamhet 150 mnkr
• ap.3 Intemationell stödverksamhet 10 mnkr

Totalt 308 mnkr

Förslaget innebär att anslaget 1:9 ökar med drygt 70 miljoner kronor jämfört med tilldelat
belopp 2021. Av dessa är 50 miljoner kronor en grundfinansiering av
forskningsinfrastruktur som Försvarsmakten och FMV har behov av att FOI vidmakthåller
och utvecklar, och 20 miljoner kronor medel for att täcka underskott i bidragsfinansierad
verksamhet, kostnader for remisshantering etc. Det är dessa 70 miljoner kronor som enligt
uppdraget ska mötas av en minskad avgiftsfinansiering.

3.1.2 Avgifter
Med ovanstående förslag kommer FOI även fortsättningsvis i huvudsak att vara
avgiftsfinansierat. Den påtagliga skillnaden mot i dag är att viss forskningsinfrastruktur
föreslås fa en grundfinansiering med anslagsmedel, vilket kommer att sänka de kostnader
som ska täckas av avgifter vid nyttjandet av infrastrukturen. Ändamålet med
grundfinansieringen är att ge FOI stabilare förutsättningar att vidmakthålla och utveckla
den infrastruktur som krävs fir att genomföra uppdrag från Försvarsmakten och FMV. Det
pris som dessa uppdragsgivare betalar vid nyttjandet kommer med detta förslag, allt annat
lika, att bli lägre än i dag.

Eftersom grundfinansieringen inte föreslås omfatta den forskningsinfrastruktur som andra
uppdragsgivare efterfrågar kommer de att få betala enligt samma principer som i dag. Det
är dessutom viktigt från konkurrenssynpunkt att anslagsmedel inte subventionerar det pris
som utländska uppdragsgivare och privat näringsliv betalar.

Den anslagsökning om 20 miljoner kronor som FOI föreslår ska täcka underskott i
bidragsfinansierad verksamhet, kostnader för remissarbete, m.m. kommer att ha en
marginell påverkan på avgiftsnivåema. Påverkan blir låg eftersom beloppet är lågt i
förhållande till avgiftsintäktema och dessutom generell fdr alla avgifter oaysett
verksamhet och uppdragsgivare.
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3.2 Effekter

3.2.1 Ökad anslagsfinansiering och minskad avgiftsfinansiering

Enligt uppdraget ska en ökad anslagsfinansiering motsvaras av en minskad
avgiftsfinansiering, vilket implicerar att fdrslagen som lämnas i sig inte ska påverka
verksamhetsvolymen. FOI har därfdr fdrsökt identifiera vilka anslag som indirekt
finansierar de avgifter som fdreslås minska. Bilden är inte fullständig, men kan ändå ge
vägledning till vilka effekter som behöver beaktas i det fortsatta arbetet med FOI:s
finansieringsmodell.

Forskningsinfrastruktur

FOI:s avgiftsintäkter härrör till övervägande del från uppdrag från Försvarsmakten och
FMV. Dessa myndigheter finansierar uppdragen från anslag inom U06, i huvudsak från
anslag 1:4 Forskning och teknikutveckling och 1:3 Anskaffning av materiel och
anläggningar. Finansiering av uppdragen erhålls också från anslaget 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap samt från anslaget 1:11 Försvarets materielverk ap.4
Direkta utgifter i materielanskaffningen. Vilket anslag som finansierar uppdragen till FOI
beror på uppdragens karaktär; långsiktig fdrutsättningsskapande forskning eller uppkomna
behov, t.ex. till stöd fdr fdrbands- och fdrmågeutvecklingen.

För att förslagen ska vara ekonomiskt och volymmässigt neutrala behöver även enskilda
uppdrags nyttjande av forskningsinfrastrukturen beaktas. Al lt annat lika, kommer priset fdr
uppdrag som nyttjar den berörda forskningsinfrastrukturen att bli lägre, medan priset för
andra uppdrag inte kommer att påverkas. Försvarsmaktens FoT-beställningar inriktas,
planeras och budgeteras områdesvis. Enligt uppgift ayser Försvarsmakten att balansera om
mellan de olika FoT-områdena beroende på de områdesvisa behoven av infrastruktur, fdr
att inte forskningens omfattning inom respektive område ska påverkas.

Nyttjandet av den berörda infrastrukturen är inte jämnt fdrdelat över uppdragstyp och
anslag och en djupare analys behöver göras fdr att bedöma hur stor andel av
anslagsökningen som bör finansieras från respektive anslag. Fortsatt dialog mellan FOI
och uppdragsgivama fdrutses.

Det förslag som lämnas är baserat på FOI:s nuvarande forskningsinfrastruktur och
Försvarsmaktens och FMV:s nuvarande behov. Ställning behöver tas till finansieringen av
framtida fdrändringar av FOI:s forskningsinfrastruktur.

Underskott i bidragsfinansierad verksamhet

Som tidigare beskrivits har FOI fram till 2020 haft möjlighet att nyttja medel från anslag
2:4 Krisberedskap inom U06 fir att kunna delta i EU-projekt. Hittills har ca 10 miljoner
kronor per år finansierats via anslaget 2:4 Mr detta ändamål. En överfdring av
anslagsmedel från 2:4 till 1:9 ap.1 skulle därmed vara verksamhetsneutral.

3.2.2 Dimensionering av verksamheten

Förslaget till en fdrändrad finansieringsmodell innebär till viss del en fdrändrad styrning
av FOI:s verksamhet. Modellen innebär att fdrändringar av anslagsbelopp eller inriktning
av verksamhet som omfattas av ap.2 och ap.3 inte kan göras utan att också effektema på
ap.1 Förvaltningsutgifter beaktas. Om exempelvis tilldelningen ökar på ap.2 är det rimligt
att anta att också förvaltningskostnadema ökar och att ap.1 därfdr bör justeras.

Förvaltningskostnadema påverkas även av andra faktorer än volymen forskning. Om t.ex.
kraven på myndigheten ökar på grund av nya regler och lagkrav eller fdrändrade behov i
verksamheten, ökar också förvaltningskostnadema. Även detta behöver beaktas fdr att
ap.1 Förvaltningsutgifter ska matcha den verksamhet som finansieras av ap.2 och ap.3.

I dagsläget är det svårt att bedöma vad som är en rimlig balans mellan
fdrvaltningskostnader och sådana kostnader som ska finansieras av ap.2 och ap.3. Om
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förslagen genomförs behöver beredskap finnas for omfordelning mellan anslagspostema
så att anslaget kan utnyttjas optimalt. Av samma skäl föreslår FOI att ekonomiska villkor,
såsom "högst-belopp", knutna till anslagspostema blir så som möjligt.

3.2.3 Olika principer för anslagen
Den anslagspost som FOI disponerar inom anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra
insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning under U05 omfattas inte av forslaget till
förändrad finansieringsmodell. Det innebär att anslagsposten, på samma sätt som i dag,
ska finansiera både direkta forskningskostnader och en skälig andel av indirekta kostnader,
såsom förvaltningskostnader.

3.2.4 Uppdragsstyrning
Som tidigare nämnts bedriver FOI den anslags- och avgiftsfinansierade
forskningsverksamheten i projektform. Inriktningen av projekten sker i dialog med
uppdragsgivama vilket säkerställer forskningens relevans och uppdragsgivarnas
möjligheter att implementera resultaten i sin verksamhet.

De forslag som lämnas i denna rapport innebär inga forändringar härvidlag, eftersom
uppdraget i princip endast omfattar en omfordelning av forvaltningskostnader mellan
anslagsposter eller mellan avgifter och anslag. Forskningens innehåll kommer även
fortsättningsvis att vara föremål for uppdragsdialoger med avnämama, oaysett om
forskningsprojekten är anslags- eller avgiftsfinansierade.

3.2.5 Kostnadseffektivitet
Som tidigare beskrivits ger avgiftsfinansieringen och uppdragsstyrningen ett
kostnadsmedvetande i organisationen och bidrar till kostnadseffektivitet genom att
synliggöra intäkter och kostnader for det enskilda projektet och i den åtföljande dialogen
med uppdragsgivarna. De forändringar i finansieringsmodellen som foreslås innebär ingen
avgörande forändring härvidlag. En stabil grundfinansiering av viss
forskningsinfrastruktur ger däremot bättre forutsättningar for att planera och agera
långsiktigt vad gäller forskningsinfrastruktur for det militära forsvarets behov. Med få
villkor kopplade till de nya anslagspostema 1-3 motverkas inlåsningseffekter och medlen
kan användas effektivt.

Förslaget till forändringar i finansieringsmodellen innebär dock mer administration, både
initialt och framgent. Initialt handlar det for FOI:s, Försvarsmaktens och FMV:s del om att
identifiera vilka avgifter och anslag som berörs for att forslaget ska vara ekonomiskt
neutralt, samt att beräkna effektema for enskilda områden och projekt. FOI behöver även
göra forändringar i ekonomimodell och redovisning for att forslagen ska kunna
implementeras, samt se över stymingen och uppfoljningen av verksamheten.

Efter denna initiala omställning kommer FOI att ha en mer komplex styming och
uppfdljning av verksamheten, samt en ekonomimodell som är en direkt spegling av detta.
Prissättningsprinciperna kommer att variera beroende på vilken forskningsinfrastruktur
som ayses och vem som är uppdragsgivare. Detta innebär fler beräkningsgrunder och
prislistor än i dag. Förutom att detta leder till mer administration for FOI, kan det upplevas
som ologiskt och vara svårt att forklara for FOI:s uppdragsgivare.

Ekonomimodellen ska också hantera skiftande principer for FOI:s olika anslag. På
anslaget 1:9 inom U06 är det olika anslagsposter for förvaltningsutgifter och direkta
kostnader för forskning respektive intemationell verksamhet. På anslaget 1:6 inom U05
hanteras i stället allt inom samma anslagspost. Även detta kan av uppfattas som ologiskt.
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4 Budgetunderlag 2022-2024
Förslagen till förändringar i finansieringsmodellen som beskrivits i tidigare kapitel utgår
från den verksamhet och de kostnader som var 2020 och 2021. Den ändring av
finansieringsmodell som föreslås innebär i sig inte att nya medel tillförs verksamheten.
Framtida kostnadsökningar kommer att innebära avgiftshöjningar och behov av ökat
anslag.

I det följande lämnas en redogörelse över hur de förslag till anslagsförstärkningar som FOI
lämnat i budgetunderlaget för år 2022-2024 förhåller sig till den föreslagna nya
indelningen av anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut. Motiven till att FOI foreslår
anslagsförstärkningar beskrivs närmare i budgetunderlaget.

Tilldelat anslag 2021 uppgår till 237 miljoner kronor för anslaget 1:9 och i
budgetunderlaget föreslår FOI en anslagsförstärkning om 62 miljoner kronor för 2022.

• ap.1 Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys +10 mnkr
• ap.2 Forskning inom CBRN-området +12 mnkr
• ap.5 Egeninitierad forskning +20 mnkr
• Ny ap. Civilt försvar +20 mnkr

Totalt +62 mnkr

En överslagsmässig beräkning av hur dessa anslagsförstärkningar fördelar sig enligt den
nya indelningen i anslagsposter ger följande fördelning och totalbelopp för 2022 (i 2021
års prisnivå) för anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut.

• ap .1 Förvaltningsutgifter (+22) 170 mnkr
• ap.2 Forskning och annan lamskapsuppbyggande verksamhet (+40) 190 mnkr
• ap.3 Internationell stödverksamhet 10 mnkr

Totalt (+62) 370 mnkr
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5 Synpunkter från Försvarsmakten och
FMV

Försvarsmakten och FMV har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ett utkast till rapport
om förändringar i finansieringsmodellen. De ställer sig positiva till ökad långsiktig
planering av forskningsinfrastruktur samt till att förändringen av fmansieringsmodell ska
vara verksamhets- och kostnadsneutral. En viktig utgångspunkt för Försvarsmakten och
FMV är att förändringarna inte far påverka inriktningen eller omfattningen av deras
uppdrag till FOI. Fortsatt analys och dialog for att åstadkomma verksamhets- och
kostnadsneutralitet efterlyses och tveksamhet finns till om förslagen till förändringar i
finansieringsmodellen kan realiseras redan 2022.

I det följande återges deras yttranden i huvudsak.

5.1 Försvarsmakten

5.1.1 Positiv till förslagen
Försvarsmakten har inga principiella synpunkter på FOI förslag till finansieringsmodell.
Försvarsmakten är positiv till att FOI även fortsättningsvis i huvudsak är
avgiftsfinansierat. Vidare bejakar Försvarsmakten att FOI far en ökad möjlighet till
långsiktig planering ayseende forskningsanläggningar, att myndighetsuppgifterna fors till
en särskild anslagspost samt att förändringen ska genomföras verksamhetsneutralt över
anslag och verksamheter.

5.1.2 lnriktning och omfattning av verksamheten
Forskning och utveckling är viktig för att vidmakthålla och utveckla Försvarsmaktens
operativa förmåga. I Försvarsmaktens strategiska inriktning anges att forskning och
utveckling ska öka samt även att nyttiggörande i teknik- och materielutveckling ska öka i
perioden 2022-2025. Försvarsmakten framför att detta innebär dels att de sammanlagda
beställningarna kommer att öka i perioden, dels att den del av verksamheten som
genomförs på högre tekniska mognadsnivåer, med behov av forskningsanläggningar för
prov och försök, kommer att öka som andel av helheten.

Försvarsmakten har inriktat den del av FOI:s forskningsverksamhet som beställs direkt av
myndigheten respektive indirekt via FMV. Projektplanering for verksamheten 2022-2025
genomförs under april—juni 2021. En viktig utgångspunkt är enligt Försvarsmakten att en
ändring av den finansiella styrningen av FOI inte far påverka inriktningen eller
omfattningen av den del av FOI:s verksamhet som utgör en integrerad del av
Försvarsmaktens förmågeutveckling.

5.1.3 Strategisk dialog om forskningsinfrastruktur
Från Försvarsmaktens perspektiv är inte finansieringsmodellen för
forskningsanläggningarna avgörande utan snarare att det finns en dialog som säkerställer
en planering utifrån Försvarsmaktens och FMV:s långsiktiga behov. Försvarsmakten
framför att det i dag saknas en sådan strategisk dialog varvid det i stället i huvudsak är
lagda beställningar som styr vilken infrastruktur som vidmakthålls respektive utvecklas.

5.1.4 Behov av flexibilitet
Försvarsmakten identifierar, i likhet med FOI, att den berörda forskningsinfrastrukturen
inte är jämnt fördelad över uppdragstyp och anslag varför en djupare analys behöver göras
fdr att en övergång från avgiftsfinansiering till viss anslagsfinansiering ska kunna ske på
ett verksamhetsneutralt sätt. Försvarsmakten konstaterar vidare att fördelningen på
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uppdrag och anslag för 2022 inte kan antas gälla för åren därefter. Det beror på att
forskningen kommer att öka och delvis riktas till nya områden i perioden samt att
nyttiggörandet i förmågeutvecklingen kommer att öka. Sammantaget menar
Försvarsmakten därför att det behövs en flexibel process fir att, utifrån Försvarsmaktens
och FMV:s långsiktiga behov, dimensionera storlek och innehåll ayseende
anläggningsdelen i den föreslagna anslagsposten för förvaltningsutgifter. Försvarsmaktens
bedömning är att det blir svårt att få en sådan process på plats redan under 2021.

5.2 FMV

5.2.1 Stabil och långsiktig finansiering av forskningsinfrastruktur
FMV menar att ha en stabil och långsiktig finansiering av FOI:s infrastruktur och
laboratorier där en motsvarande långsiktig nationell efterfrågan kan förväntas är positivt.
Vidare bör utländska kunder bära hela den faktiska kostnaden och ej subventioneras, vilket
också föreslås i rapporten.

5.2.2 Verksamhets- och kostnadsneutralitet
Det är viktigt fdr FMV att den uppdragsforskning myndigheten beställer inte blir dyrare
(dvs. att modellen blir kostnadsneutral) och att omfattningen av den uppbyggande
forskning som inriktas av Försvarsmakten och i samverkan av FMV inte påverkas negativ.
FMV anser att det är viktigt att forskningen inriktas mot nuvarande och kommande behov
av beställama. Här är, enligt FMV, den forskning som stödjer de kommande förmåge- och
materielbehoven en central avnämare av resultaten.

5.2.3 Administration och transparens
FMV uppmärksammar de konsekvenser och den komplexitet som följer av förslaget till
finansieringsmodell. Utifrån FMV:s egna erfarenheter av förändrad finansieringsmodell
framförs att den modell som föreslås är arbetskrävande att administrera, inte lätt att förstå
sig på och inte särskilt transparent. Det är enligt FMV viktigt att ta hänsyn till modellen
när man ger ökade ekonomiska tillskott så att samtliga berörda tillskott blir tillförda medel
i den takt de ska.

5.2.4 Styrning och inriktning av försvarsforskningen
FMV framför att en uppdelning i anslaget försvårar transparensen beträffande ändamålet
med anslagna medel, vilket kan försvåra den långsiktiga stymingen och inriktningen av
försvarsforskningen. Även totalförsvaret växer och behovet av forskning för
totalförsvarets behov. Till detta kommer en mer komplex ekonomisk modell som baserat
på denna analys är svår att bedöma. Al It detta som den framtida försvarsforskningen och
materielanskaffningen är under kraftig tillväxt. FMV anser att dessa argument kan tala för
att inte göra denna förändring just nu.

5.2.5 Dialog för att säkerställa kostnadsneutralitet
Om denna finansieringsmodell kommer att införas vill FMV vara delaktigt i att härleda
finansieringen av ap.1 Förvaltningsutgifter. För att säkerställa kostnadsneutralitet, dvs. att
uppdragsforskningen inte blir dyrare för FMV och Försvarsmakten, är enligt FMV ett
gemensamt arbete nödvändigt. En delaktighet skapar också ökade förståelse fdr hur
modellen fungerar och skapar förutsättningar för bra uppdragsdialoger framöver.
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