
Major Olle Torbratt (t v) är nybliven Deskofficer vid Flygtaktiska kommandot i Uppsala. Major Björn Nordlander har mångårig erfarenhet av 

rollen från Swedint, nu har han inrättat Desken vid FTK. 


Ny esk i FTK servar 
u landsförbanden 
Ett flygvapenförband baserat utomlands behöver en kontaktpunkt i Sverige som kan assi
stera med hanteringen av uppkomna spörsmål av stabskaraktär. Kontakten benämns 
Deskofficer och är en ny befattning vid Flygtaktiska kommandot i Uppsala. AV PETER LIANDER 

S
venska militärförband baserade 
utomlands står i ständig kontakt 
med olika ledningsorgan i Sverige. 

Hittills är det Försvarsmaktens interna
tionella centrum, Swedint, i Södertälje 
som har varit den naturliga parten när det 
gäller frågor som inte har varit av taktiskt 
operativ art. Den så kallade Desken vid 
Swedint har samordnat stabsärenden om 
t ex personal- och underhållsfrågor. 

Till hjälp för de nygvapenförband 
som kan komma att utlandsbaseras finns 
en Desk vid Flygtaktiska kommandot 
(FTK) i Uppsala. Den upprättades den l 
januari 2002 efter ett beslut av chefen för 
Operativa insatsledningen (OPIL). 
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Major Björn Nordlander från F 7 i 
Såtenäs har stor erfarenhet av många års 
utlandstjänstgöring sedan början av 
1970-talet. De senaste åren har han varit 
Deskofficer och chef för insatsavdel
ningen vid Swedint. Efter 37 år i nyg
vapnet drog han sig nyligen tillbaka som 
pensionär, men ser med tillfredsställelse 
att han dessföri.nnan fick uppdraget att 
etablera FTK:s Desk. 

Björn Nordlander karaktäriserar 
Desken som ett serviceorgan för utIands
förbanden. Deskofficeren är som en pro
jektledare som fördelar och bevakar olika 
inkommande ärenden till rätt instans 
inom FTK, för att sedan följa upp att 

utlandsförbandet också får ett svar. En 
sorts garant för att inga ärenden hamnar 
mellan stolarna. Det är viktigt eftersom 
det ofta kan krävas snabba beslut, som 
dessutom måste fattas av rätt instans. 

Befattningen som deskofficer vid 
FTK innehas av major Olle Torbratt. 
Han är flygtekniker i botten, har erfaren
heter från logistik- och stabstjänst och ser 
fram emot att vidareutveckla desken. 

- Genom att vara som en spindel i 
nätet blir desken den naturliga kontakt
punkten för utlandsförbanden och FTK:s 
serviceorgan vars mål är att stabsarbetet 
bedrivs på ett snabbt och effektivt sätt, 
säger Olle Torbratt. • 
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