Försvarsmakten i förändring

Cent ala ledningen
organiseras om
Ännu en gång står Försvars
maktens centrala ledning
inför en större omorganisa
tion. Överbefälhavaren, ÖB,
har i en hemställan till
regeringen föreslagit föränd
ringar som bland annat inne
bär stora förändringar för
Flygtaktiska kommandot,

CENTRALLEDNING
fr o m 2003-01-01

FTK.
Antas förslaget flyttar
generalinspektören till Hög
kvarteret i Stockholm.
AV CLAS NILSS ON·LU NDSTEDT

nligt det förslag som ÖB har lagt
fram ska Försvarsm,lktens cen
trala ledning koncentrera s, vilket
bland annat betyder att operativa insats
ledninge n, Opil , blir en del av Hög
kvarteret. Utöver Opil ska det i den nya
organi sationen bara finna s fy ra ledningar
i Högkvarteret, samt en central stab .
Stabe n ska stödja myndi ghetslecl 
ningen, vara kontakt yta mot regerings
kansli et och samordna arbetet inom
Högkvarteret.
De övriga ledningarna blir den mili
tHra lInderriittel se- och siikerhetstjiinsten,
Mu st, en krigsförband sledning, Kri , en
grllndorga nisati onslednin g, Gro, samt en
ledning med en ÖB controller och en Ö B
internrevi sion.
I Opil kommer oc kså de takti ska
kommandona för armen, marine n oc h
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har till regeringen föreslagit en ny organisation av Försvarsmaktens cen trala ledning.
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fl ygv apnet att ingå. Den nya organi satio
nen ska gäll a från den första j an uari 2003
och vara helt genomförd den första sep
tember 2003. Den ska därefter utvärde
ras in för det kommande försva rs beslut et
och tanken är att de båda ledningarna
Gro och Kri ska kunna slås samman till
e n sammanhålle n produkti onsledning
senast 2005 .
En åtgärd som redan är genomförd är
att generallöjtnant Johan Kihl , tidigare
chef för strategiledn ingen, C Stru, har
utnämnts till che f fö r Hög kva rteret,
C HKY.
För FTK inne biir förslage t, preci s
som tidi gare har bes lutats, att FTK blir
kvar i Uppsa la och sam grttpperas med
övri ga delar av Opil som fl yttas till
Uppsala, medan övriga Högkvarteret ska
vara lokali serat till Stockholm . Men en
annan konsekvens för FTK är att genera
Iinspektörerna i de takti ska komman
dona avvec klas. Däremot kommer gene
ralinspektörer fö r armen, marinen och

fl ygva pnet att orga ni se ras i Högkvar
terets grundorgani sationsledning, Gro.
Ytterli gare en gene ralin spe ktör ska
organi seras inom Gro, med unsvar för
kompetensut veck ling uv personal oc h
med sä rskild vikt på offi cersutbild 
nin ge n, samt dessutom e n generaJin 
spektör inom Kri med ansvar för stöd
jande av lednin gssystem med siirskild
vikt pil ut vecklingen Ill Ot ett nätverksba
serat försv ar. NB F.
ÖB: s förslag grundar sig på en utred
nin g, LU 02, som har gjorts av bri gadge
neral Björn Andersson , och va rs sy ft e
har va rit att utreda hur man kan skapa
tydli gare ansvarsförhållanden samtidi gt
som man få r en organi sation som är
anpassad Ii II ett färre antal officerare i
den centrala ledningen. Det i sig är en
anpass ning till hur det ser ut redan idag
då det finn s ett stort antal vakanser.
Förslaget li gger nu på rege ringens
bord och ett bes lut bn väntas under hös
ten.
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