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Försvarsmakten har sedan 

den 1 januari 2003 en ny 
ledningsorganisation. Bland 
annat ingår den operativa 
insatsledningen (Opil) i Hög

kvarteret. Vidare har för
svarsgrenarnas främste före
trädare överförts till Högkvar

terets grundorganisationsled
ning. 

Illustrationen till vänster visar organisationen i 
Högkvarteret. 

Nedan ses organisationen för Högkvarterets 
grundorganisationsledning, vilken har utökats 
med bl a försvarsgrensinspektörerna. 

Till h6ger ses hur den operativa insatsled
ningen är organiserad. 
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Från den I januari 2003 gäller en ny 
verksamhetsordning för F~rsvars

makten. Forordmngen ar Forsvars
maktens främsta styrinstrument och har 
sin grund i regeringens förordning med 
instruktion till Försvarsmakten, vilken i 
sin tur bygger på beslut tagna Riksdagen. 

Förändringarna i den nya verksamhets
förordningen jämfört med den tidigare 
berör främst Försvarsmakten lednings
och lyclnadsförhållanden. 

Förändringarna har sin grund i Led
ningsutredning 02 och de därav fattade 
principbesluten formulerade i HKV 03. 
Det innebär bland annat atl Försvarsmak

tens kommandostruktur har förändrats så 
att alla enheter är underställda chefen för 
Högkvarterets grundorganisationsledning 
(GRO) och att de tidigare taktiska kom
mandona (T K) inom den Operativa insats
ledningen delats upp i två nya delar. 

Opil till Högkvarteret 

Den del i respektive taktiskt kommando 
som rörde frågor mot grundorganisationen 
har överförts till grundorganisationsled
ningen, medan det nya Opil har blivit en 
del av Högkvarteret och koncentrerar sig 
pil taktiska och operativa fr,igor. 

Vid operativ och taktisk ledning utövas 
denna av C Opil genom de tre taktiska 
kommandona, d v s ATK, MTK och FTK. 
En grundtilldelning av grundorganisa
tionsledningens förband till de taktiska 
kommandona är fastställd. 

Inom Högkvarterets grundorganisa
tionsledning har organisationen förändrats 
genom att sju avdelningar för ledning av 
verksamheten har upprättats. Detta har 
skett bland annat genom överföring av 
personella resurser från de tidigare tak
tiska kommandona. • 
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