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Indragningar
sätter FV
på sparlåga

materielverl<ets organisation skall kunna
smidigt anpassas till den framtida utveck
lingens krav. Med hänsyn till kraven på
samordning med förbandsproduktionen i
övrigt och fö r att begränsa omfattningen av
omorganisationen har utredningen förordat
en fÖrsvarsgrensinriktad förvaltningsorga
nisation. Anledning anså gs inte före ligga
att nu genomföra ytterligare utredningar
om materielverkets organisationsform på
sik t.
• Departementschefen anser, att s1\ små
förändringar SOm möjligt bör eftersträvas
vid omorganisationen som emellertid bör
ses som ett första steg mot en längre gå
ende stru ktu romvandling.
Genom den föreslagna organisationen har
departementschefen således inte tagit ställ
ning till organisationen på sIk t. Valet anses
här i första hand stå mellan en fö rsvars
grensinriktad och en fack- eller produktin
riktad
organisation.
Departementschefen
anser emelle rtid att det är för tidigt att
bedöma materielverkets organisation på
sik l innan sakverksamheten har undersökts.
De fortsatta undersökningarna som
inte bör begränsas till enbart sako rgan 
är sa omfattande, att en särsk ild utredning
bör få i uppdrag att i nära samarbete med
verket göra dessa undersökningar.

inom tygmaterielomrädet. 1966 års verk
stadsutred ning - utredningsman överdirek
tören Sk oglund FFV - har erhållit i upp
drag att göra en strukturundersökning av
försvarets verkstadsorganisation.
Utred
ningen har lämnat ett första be tänkande
med förslag till samordning och struktur
rationalisering av den centrala underhålls
verksamheten genom att de centrala flyg
verkstäderna CVM och CVV, Karlskrona
varvet och Muskövarvet öve rfö rs till
försvarets fabriksverk. Samtidigt föreslås
att Allmänna Bevaknings AB och Cea
verken tillverkning av röntgenfilm 
skall ingå i fabriksverket som koncemföre
tag. Utredningen räknar med att arbets be
läggningen vid fly gverkstäder na skall mins
ka ytterligare och föreslår att CVV läggs
ned.
• Flygförvaltningen har tidigare anmält
till försvarsdepartementet att antalet cen
trala flygverkstäder på sikt bedöms kunna
minskas lill endast en . Minskningen bör
genomföras i tva etapper fran tre till tvil
och slutligen från två till en. En sådan
rationalisering kan genomföras under flyg
förvaltningens ledning.
Departementschefen anger, att ansvaret
för u.-,derhilllet liksom hittiJls vilar på den
centrala förvaltningsmyndigheten.
Verk
städer som inte är förbandsbundna kan med
fördel drivas affärsmässigt och ledas av
annan huvudman. En affärsmässig drift
ger övervägande fördelar. Departements
chefen tillstyrker att CVM och CVV öve r
förs till fa briksverket samt att CVV läggs
ned som central verkstad för underhåll av
fly gmateriel. Härigenom uppkom me r ökade
kostnader för underhåll av flygmateriel.
Drift- och underhållsanslaget tillförs 21
milj kr för 1968/ 69 för att täcka de ökade
kostnaderna, som till stor del beror pil
pensions- och personalförsäkringskostna
der samt fasti ghetskostnader. På sikt räk
nas ramen för det militära försvaret upp
med 15 milj kr per år.

SAMORDNING AV RESURSER

• Beträffande frågan om ned läggn ing av
F9 anser departementschefen, att förbandet
bö r dras in . Flygfältet vid S äve bör t v
behållas som krigsbas. Indragning sker en
ligt tidigare av Kungl Maj :t angiven tids
plan med två divisioner och tillhörande
baskompanier 1/7 1968. Härav är vardera
en vakantsa tt. Den tredje divisionen och
baskompaniet dras in l / l 1969. öv r iga delar
av flottiljen, utom strilorganisationen och
erforde rlig organisation för underhåll m m
av krigsbasen, dras in 1/7 1969. Departe
mentschefen anför att de uppgifter som
åligger flottiljchef en i hans egenskap av
sek torchef bör föras över till annan för
bandschef. Förslag till organisation beräk
nas kunna framläggas till nästa års riks
dag.
• Beträffande förslaget om indragning av
F18 anser d epartementschefen att underlag
finns för beslut om en avveckling av F18
som jaktflottilj och föreslår att flottiljens
divisioner och baskompanier dras in i hu
vudsak i den takt som föreslagits av utred
ningen . Innan stä llning tas till en avveck
ling av flottiljadministrationen vid F18 och
en nedläggning av F2 bör fullständiga för
slag föreligga från fredsorganisationsutred
ningen dels om organ isationen av flygvap
nets förband i stockholmsområdet, d els om
flygvapnets skolorganisation. Departements
chefen räknar med, att utredningen skall
kunna lägga fram sådana förslag sena re
under 1968.
Tjänsterna vid nu vakantsatt division
och baskompani vid FI8 dras in 1/ 7 1968.
Sammanlagt dras vid F9 och F18 135 tjän s
ter in 1/7 1968 och 48 t jänster 1/ 1 1969 .
Vissa övergångsåtgärder kan bli erforderli
ga. Ordinarie tjänster kan t ex behöva fö
ras på övergångsstat.

O Om föru tsättningarna för nedläggningen
INDRAGNING AV FLOTTILJER

1964 års tygförvaltningsutredning uttalad e
sig för en samordning av allt underhåll

flottiljer. Försva rets fredsorganisationsut
redning utredningsman f d land shöv
dingen Wesström har föreslagit, att
F9 och F18 läggs ner. Utredningen har dä r
utöver lagt f ram vissa förslag rörande in
dragning av F2 .

1967 års
Departementschefen anförd e
statsver ksproposi tion, att det skulle bli
nödvändigt att lägga ner minst två flyg

av F9 och F18 skulle ändras så att skäl an
ses föreligga för förskjutningar i tidspla
nen bör enligt departem en tschefens förslag
Kungl Maj:t äga besluta därom.
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