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Regementskamrater! Det har nu gått en dryg månad sedan jag tog över som
regementschef och det har nog inte gått en dag utan att vi i någon form diskuterat
covid-19. Pandemin påverkar verkligen oss alla hela tiden och överallt. I media, på
sociala media, i hemmet på vår fritid och inte minst på vår arbetsplats. Trots detta
upplever jag att vi på I 19 hanterat pandemin bra och huvuddelen av vår tänkta
verksamhet har kunnat genomföras.
Efter årsskiftet har bägge bataljonerna
genomfört bataljonsövningar på ett bra
sätt. Brigadstaben har deltagit i
Ledningssystem Mark systemövning och
Brigstri 21. Vinterenheten har fortsatt sin
kursverksamhet i nästan oförminskad
form. Den omfattande verksamheten
innebär också att samtliga våra stödjande
enheter går för högtryck. Mina intryck är att
det är mycket bra verksamhet som
genomförs, vilket inte minst märks igenom
det stora intresset vi har för att söka vidare
till olika officersutbildningar.
I början av mars lämnade Försvarsmakten in sitt budgetunderlag för 2022, BU 22, till regeringen. Det
är det första budgetunderlaget som FM lämnar ifrån sig i den nya försvarsbeslutsperioden. Utgående
från det är underlaget extra intressant eftersom det ger en vägledning i hur FM avser lösa de många
nya uppgifter som tilldelades FM i och med Försvarsbeslutet i december.
Mycket av den debatt som skett
kopplat till underlaget handlar om i
vilken takt de nya OrgE ska växa till
och hur FM avser lösa infrastrukturen
på de nya orterna. Mer intressant är
dock att armén ska mer än
fördubblas i antalet krigsförband,
vilket i sin tur på sikt kommer
medföra en ökad operativ förmåga
och ökad uthållighet.
Här har vi på I 19 en tydlig roll i och
med att vi ska överta ansvaret för att
utbilda och vidmakthålla samtliga
ingående delar i
Norrbottensbrigaden förutom
artilleribataljonen. På något sätt känns det som att denna utveckling fallit i glömska i förhållande till
återetableringarna. För mig är det dock tydligt att denna utmaning är minst lika stor, om inte större.

I skrivande stund pågår sportlov, vilket ger möjlighet till en välförtjänt ledighet innan årets slutövning
Vintersol 21 tar vid under v.11-12. Under VS 21 deltar förutom våra egna enheter artilleribataljonen
från A 9 och logistikbataljonen från
Trängregementet. Särskilt glädjande
är det att logistikbataljonen tagit sig
ända från Skövde för att delta i
övningen. Ett visst utländskt
deltagande har vi också på årets
övning i form av ett antal mindre
amerikanska enheter.

Det är dock inte bara Vintersol vi har framför oss. Efter Vintersol väntar högvakt för våra bataljoner
under april-maj. I maj kommer vi eventuellt också att delta på den finska övningen Northern Forest 21.
Det som avgör om det blir något deltagande är covid-19 situationen.
Avslutningsvis under vårkanten sker utryckning för årets åldersklass samt hemkomst för Mali 13 efter
genomförd insats. Med andra ord har vi mycket spännande verksamhet att se fram emot, både på kort
och lång sikt.
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