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Den nya regionala ledningsorganisationen börjar verka fr o m den 1 okto
ber i år. Det innebär att man genomför en av de största organisatoriska för
ändringarna som förekommit inom försvaret. 

D Verksamheten inom den nya organisationen har redan förberetts genom 
åtskilliga utredningar och diskussioner i staberna, samt genom av OB cent
ra lt ordnade spel och genomgångar för bl ivande befattningshavare . Den för 
samtliga försvarsgrenar gemensamma militärhögskolan utgör också ett vik
tigt led i den grundläggande utbildningen av högre befäl. O fficerarna bi
br ingas där en gemensam grundsyn på vårt försvar samt en god inblick i de 
andra försvarsgrenarnas verksamhet och problem. De lär sig redan i ett 
tidigt skede att samarb eta över försvarsgrensgränse rna och med totalför
svarets övriga delar. 

LJ En så genomgripande omorganisation kan dock trots goda förberedelser 
inte förväntas fungera oklanderligt från starten. Åtskil l iga problem får san
nolikt inte sin lösning förrän efter en varierande tids verksamhet. 

D För flygvapnets del innebär den nya regionala ledningen bl a att de nu
varande jakteskaderstaberna upphör. Flygspaningen som f n i fredsorganisa
tionen är underställd C E4, flyttas över till 1 : a flygeskadern, som i övrigt 
i huvudsak bibehåller nuvarande status. 

D Inför den nu förestående övergången är det angeläget att man al lt jämt 
beaktar fö ljande: 

D För flygvapnet f inns inga gränser i luften . Endast på marken måste av 
organisatoriska skäl gränser finnas. I luften uppträder därför flygförbanden 
oberoende av eskader-, mi litärområdes- el ler sektorg ränser. Flygvapnets 
inneboende förmåga - att snabbt kunna kraftsamlas till hotade områden 
och att kunna användas flexibelt mot mål i luften, till sjöss eller på land -
har med den nuvarande eskaderorganisationen väl kunnat utnyttjas. 

L Chefen för flygvapnet räkna r med att dessa grundläggande faktorer för 
flygvapnets uppträdande i krig skall gäl la även i den nya organisationen . 

[J Chefen för flygvapnet är också övertygad om att den nya ledningsorga
nisationen, när den blir intrimmad, kommer att innebära en effektivitetsök
ning för totalförsvaret. Det är emellertid nödvändigt att man startar verk
samheten i positiv anda och att varje man helhjärtat går in för att övervinna 
de igångsättningssvårigheter som kan förväntas, så att man så snabbt som 
möjligt når full effekt. 
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