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samband med fullföljandet av den översyn av flygvapnets förbandsorganisatlon inom stockholmsområdet, vilken påbörjats genom förslaget om Indragning av F2 och F18, har
utrednlngsmannen även granskat skolorganisationen Inom flygvapnet. Målet har varit att rationalisera verksamheten genom att
koncentrera utbildningen - llygutblldnlngen undantagen - till
två förband, ett med huvudinriktning bastjänst och ett med
huvudinriktning striltjänst.
På utrednlngsmannens begäran
har CFV utarbetat och till utredningen överlämnat ett förslag
till sådan rationalisering.
Utrednlngsman har varit förre landshövdingen Eric Wesström.
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trednlngsmannen har redovisat och
övervägt även ett alternativt förslag
till omorganisation av berörda enheter ur
flygvapnet. Detta alternativ, som utarbetats
av C F2, innebär att flygvapnets i stockholmsregionen kvarvarand e enheter skulle
fördelas pä F2 och ''Nya Tulllnge'', varigenom endast FS skulle indras. Alternativet
skulle medföra minskat behov av omställningar pä personalsidan, men rationallsertngsvinsterna på driftsidan skulle gå helt
förlorade. Ett sådant resultat strider mot
de för utredningen gällande direktiven.
Alternativet har därför inte kunnat godtas
av utredningsmannen.
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NY ENHET
Utredningsmannen föreslår att u~bildningen
i bastjänst koncentreras till F14 i Halmstad
genom att detta skolförband tillförs en ny
enhet för flygplanteknisk utbildning - flygplantekniska skolan. Utredningsmannen fö.
reslår även att huvuddelen av flygvapnets
bastjänstskola förläggs till F14.
Utbildningen i striltjänst föreslår utredningsmannen förlagd till det från flygverksamhet friställda etablissementet i Tulllnge.
Dit överflyttas huvuddelen av skolorna vid
F2 med i huvudsak oförändrad organisation.
Delar av den tekniska utbildningen överförs
till Fl4 och sammanförs med viss del av
flygförvaltningens tekniska skola i Västerås.
Sistnämnda skola läggs ned. M h t pågående prövning av den regionala teleunderhållsverksamheten inom verkstadsutredningen lämnas frågan om lokalisering av
den regionala televerkstaden öppen. F2 dras
in och etablissementet i Hägernäs friställs.
Det bör ankomma på öB att föreslå hur det
förvaltnings- och moblllseringsansvar som
nu åvilar C F2 skall fördelas på andra
myndigheter.
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moblllseringsansvar som nu åvilar C F8
skall fördelas på andra myndigheter.

e

Administrationen vid F8 läggs ner och
F8 dras in.

e

Barkarby flygfält med berghangar kvarstår som krlgsbas medan F8 :s etablissement i övrigt friställs.

Det bör uppdras ät försvarets fastighetsnämnd att utreda huruvida F2 :s mark och
byggnader samt friställda delar av F8 :s
mark- och byggnadsinnehav bör bibehållas
i statens ägo eller säljas.

NAMNÄNDRINGAR
Det nya skolförbandet i Tullinge organiseras I huvudsak I överensstänunelse med
CFV:s förslag. Utredningsmannen förutsätter att - sedan principbeslut fattats detaljorganisation föreslås av vederbörande
myndigheter och fastställs i vanlig ordning.
I den nya organisationen på Tullinge beräknas överslagsmässlgt ingå ca 500 fast
anställda. Antalet värnpliktiga kommer att
uppgå till ca 260.
Utredningsmannen anser att det nya förbandet I Tull1nge bör ges ett namn som
anger arten av den verksamhet som bedrivs där. Utredningsmannen föreslår där-

Utredningsmannen föreslår följande beträffande verksamheten vid FS:

e

Sektorledning 05 ansluts till Fl. Det bör
ankomma pä öB att föreslå de ändringar
I ansvarsfördelning och organisation inom
sektor 05 som framdeles kan bli erforderliga.

e

Förläggningsfrågan för strllbataljon 05
utreds ytterligare.

e

Skolrobotdivlsionen förläggs
Tullinge".

e

övningsrobotdlvisionen förläggs till F16
I Uppsala.

e

Flygtransportdlvlsionen förläggs till Fl
och slås samman med flygtransportgruppen ur F7.

e

Huvuddelen av flygvapnets
skola förläggs till F14.

e

e

till

''Nya

bastjänst-

Beslut om helikopterorganisationens lokalisering fattas först sedan resultaten
av öB :s utredning om krigsmaktens helikopterverksamhet föreligger.
Det bör ankomma på öB att föreslå hur
det förvaltnings-, krlgsförberedelse- och

för att förbandet i Tulllnge efter omorganisationen benämns "Södertörns flygvapenskolor" (FVS) och att F14:s namn ändras
till ''Halmstads flygvapenskolor" (FVH).
Omorganisationerna föreslås bli genomförda i sådan takt att Södertörns flygvapenskolor är i full verksamhet från den 1
juli 1973. Samtidigt läggs de sista delarna
av F2 ner. F8 föreslås vara avvecklat före
den 1 januari 1973, medan den sista divisionen pä Fl8 läggs ner den 1 juli 1972.

BETYDANDE UTGIFTER
För att genomföra omorganisationen krävs
betydande engångsutgifter på kapitalsidan.
Under ombyggnadsperioden 1 januari 19711 juli 1973 erfordras vid ''Nya Tullinge"
Investeringar och Iståndsättningar för ca
26 milj kr. Samtidigt erfordras vid Fl, Fll,
Fl4 och Fl6 totalt ca 9 milj kr. Mark och
byggnader vid F2 samt friställda delar av
F8 :s mark- och byggnadsinnehav bedöms
överslagsvis representera ett saluvärde av
en storlek som inte understiger 30 milj kr.
Utredn!ru!smannen anser att av de för ra-

Framtiden
för
F2, FS och F18
tionaliseringsförslagets genomförande erforderliga engångsbeloppet bör totalt 30 milj
kr anvisas utanför försvarets ram. Detta
är den del som motsvarar det beräknade
lägsta saluvärdet av den mark och de
byggnader som friställs genom rationallse·
ringarna.
Även på driftsidan uppkommer vissa engångskostnader l samband med genomförandet av omorganisationen såsom förflyttningar och inventarieanskaffning samt ersättningar vid friställande och omflyttning
av personal. överslagsvis har dessa kostnader uppskattats till storleken 10 milj kr.
!Ratlonaliseringsvinsterna av omorganisationen beräknas bli betydande. Pä kapitalsidan uppskattas de för en 20-årsperlod
till ca 15 milj kr. På driftsidan beräknas
de vid fullt genomförd omorganisation till
ca 4,5 milj kr per år.

MINSKADE PERSONALPROBLEM
Konsekvenserna blir betydande för den berörda personalen. Förslaget bör dock avsevärt minska personalproblemen vid Fl8.
Därest inte den nu föreslagna skolorganisationen lokaliseras till Tullinge, skulle
Fl8 :s administration till större delen ha indragits. Nu kan ett betydande antal befattningar uppskattningsvis ca 275 överflyttas från Fl8 till Nya Tullinges administration. Från F2 och F8 bedöms ca
290 nu tillsatta tjänster böra överflyttas till
andra förband som berörs av omorganisationen. Utredningsmannen utgår dock från
att vid personvalet ifråga om befattningarna vid Fl8 :s administration en vägning
kommer att ske mellan befattningshavare
vid såväl F2 som F8 och Fl8.
Totalt bedöms 296 befattningshavare bli
övertaliga. Av dessa bedöms den militära
och clvilmllltära personalen kunna erbjudas förflyttning till vakanta tjänster på
ahnat håll inom flygvapnet . Mellan 1/4
och 1/5 av hela an talet övertaliga civila be·
fattnlngshavare beräknas nå pensionsåldem
innan omorganisationen enligt tidsplanen
skall vara slutförd. Ett icke obetydligt antal syns dock behöva friställas.

e

Enligt utreclningsmannens uppfattning
kan rationallseringsvinster dock svårligen
erhållas utan personalinskränkningar. En
omständighet som gör det lättare att bemästra omställningsproblemen är, att inskränkningarna sker vid förband som är
belägna I en storstadsregion. Utredningmannen anser, att det främsta organet för
behandling av konsekvenserna för personalen är flygvapnets personaldelegation I
samarbete med försvarets personalnämnd
och berörda personalorganisationer. Personaldelegationen måste ges erforderliga resurser samtidigt som förutsättningar skapas
för ekonomiskt bistånd ät personal som
tvingas byta arbetsplats eller som friställs.
Utredningsrnannen v1ll slutligen understryka att den långa tid - totalt fyra år
- som föreslagits för omorganisationen bör
vara en underlättande faktor vid läsandet
av personalproblemen.
•
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