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REGERINGEN

201.3-04-04

Fö2013/783/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsmakten
1,07 86 Stockholm
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i internationel I
utbildnings- och övningsverksamhet under 2074 och 2015
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UL- Rambesl ut avseende Försvarsmaktens deltagande
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Regeringens beslut
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Regeringen medger att Försvarsmakten under 2Ol4 och201,5 fär delta i
internationell utbildnings- och övningsverksamhet utomlands under
förutsättning att övningsterritorium, deltagarländer, syfte och
omfattning överensstämmer med kriterierna i detta beslut.

Ovningsterritorium ska tillhora länder som är medlemmar i Europeiska
unionen eller Nato, samt Schweiz. Deltagarländer ska vara medlemmar i
Europeiska unionen eller Nato, respektive Schweiz.
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fall övningen i fräga innehåller ett scenario ska detta inrymmas inom
ramen för en internationell fredsfrämjande insats. Därutöver ska
övningens syfte och omfattning stödja utvecklingen av Försvarsmaktens
förmågor.
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I händelse av tveksamhet om huruvida en tänkt övning uppfyller samtliga
kriterier enligt ovan, samt om övningen är i överensstämmelse med den
säkerhetspolitiska linjen, ska övningen anmälas till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) för regeringens beslut.
Därutöver bemyndigar regeringen Försvarsmakten att ingå nödvändiga
avtal för utbildnings- och övningsverksamhetens genomförande.
Sekretessbelagd information får inte utlämnas såvida inte
överenskommelse härom sedan tidigare finns mellan Sverige och berörd

nation.
Medgivandet gälIer under förutsättning att de tillstånd som behövs har
skaffats på diplomatisk väg hos respektive besöksland.

Postadre§
103 33 Stockholm

08-405 10 00

Besöksadress
Jakobsgatan 9

08-723 11 89

Telefonväxel

Telefax

E-postj fo.registrator@regeringskansliet.se
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Försvarsmakten ska redovisa genomförd internationell utbiidnings- och
övningsverksamhet samt till den kopplade erfarenheter i
årsredovisningen.
Kostnader för deltagande i internationell utbildnings- och
övningsverksamhet utomlands ska rymmas inom ekonomisk ram för det
under utgiftsområde 6 uppförda anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och
beredskap.

Ärendet
Enligt lagen (199a:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet får
regeringen sända en väpnad styrka utomlands för att delta i utbildning
för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt
samarbete.
På regeringens vägnar
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