Fredsorganisationen
D Stabiliteten i flygvapnets fredsorga
nisation är f.n. mindre god. Flottiljorga
nisationen är dessutom omodern - i
sina grunddrag härrör den från 1948. F2,
F3 och F8 är under nedläggning och
F14 och F18 under omställning till nya
uppgifter. Förändringarna berör inte en
bart de nämnda förbanden. Aterverk
ningarna sprider sig som ringar på vatt
net till ett flertal andra enheter inom
fredsorganisationen.
Tyvärr kan ingen stabilisering förvän
tas sedan denna process genomförts.
Studier och utredningar beträffande
den framtida fredsorganisationsutveck
lingen är igång och fler kan väntas.
Chefen för flygvapnet och FRI dvs För
svarets Rationaliseringsinstitut studerar
organisationen i främst 70-talets per
spektiv. FFU dvs Försvarets Fredsorga
nisationsutredning utreder 1980-talet.
Enligt statsverkspropositionen kom
mer den centrala stabsorganisationen
och militärområdesstabernas organisa
tion att ses över med början 1974/75.
Flera andra pågående eller planerade
projekt berör också fredsorganisatio
nen,
D Som en röd tråd genom alla dessa
studier och utredningar löper den nöd
vändiga strävan att minska personaI
antalet - att förhindra att personalkost
naderna i ökande tempo tar allt större
del av försvarets anslag.
Det är alltså svårare än någonsin att
överblicka fredsorganisationens utveck
ling. Förutsägelser kan därför göras en
dast i allmänna ordalag.
Organisationsundersökningarna vid
förband, undersökningar som bedrivs av
chefen för flygvapnet och FRI i samver
kan, beräknas resultera i ett förslag i
november i år. Den nya organisationen
- som alltså kommer att ersätta 1948
års organisation - kan väntas bli fast
ställd 1974.

Några radikala ändringar i organisa
tionsstrukturen är knappast aktuella.
Undersökningarna har hittills gett vid
handen, att principerna för organisa
tionsuppbyggnaden alltjämt i stor ut
sträckning är lämpliga och att några
större personalminskningar knappast är
möjliga.
D Bland ändringar som kan komma
att genomföras kan nämnas sektions
indelning av sektorflottiljstaberna, bätt
re samordning mellan avd 6 och kom
panier vad gäller flygtidsproduktionen,
ökad samordning av flygmateriel under
hållet mellan flottiljer, ökad integrering
av förrådstjänsten inom respektive för
band samt en ökad koncentration av
förvaltningsansvaret till sektorflottil
jerna.
Vad beträffar organisationsutveck
lingen i ett längre perspektiv planeras
ett delbetänkande från FFU till novem
ber i år. Vad detta betänkande kan
komma att innehålla finns heller ännu
inga säkra uppgifter om. Chefen för
flygvapnet har i tre omgångar lämnat
underlag för FFU:s överväganden.
Ännu har inget framkommit som ger
vid handen, att utredningsmannen har
uppfattningar som väsentligt strider mot
de som företräds av chefen för flygvap
net. Minst två flottiljadministrationer
torde komma att föreslås till indragning.
Utredningsmannen kommer säkert att
ta stor hänsyn till beredskaps- och
andra operativa faktorer. Detta kan med
föra att flygvapnets enheter även på
1980-talet får en acceptabel geografisk
spridning över landet om än med färre
flygande enheter per plats än i dag.
Höga krav på insats- och mobiliserings
beredskap samt skydd skulle bl a här
igenom kunna hållas även av de fram
tida, starkt reducerade flygstridskraf
terna.
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