CHEFEN HAR ORDET 180305
Regementskamrater,
Nu förestår Vintersol 18, slutövning för innevarande rekrytkull. Denna gång
genomför Artilleribataljonen krigsförbandsövning. Vi har även deltagande
från 3.NSE, FMLOG, Trängregementet, Hkpflj och US Marine Corps. Jag ser
fram emot en bra övning!
Under ÖB:s chefsmöte delgav han sin uppskattning till det goda arbete förbanden har
genomfört under 2017. Han är stolt över personalen och dess attityd till uppgiften. Vi ska
värna om vår kultur och stärka våra positiva sidor som ledarskapet och vår värdegrund.
Regementet har genomfört en första analys av FM VIND
resultatet. Ett högt svarsunderlag från regementet (91%)
borgar för att era synpunkter kommer fram på ett tydligt sätt.
Vi kommer att på stor bredd inom regementet arbeta med
ständiga förbättringar, med resultatet från FM VIND som
grund.
Vår leverans och utveckling av krigsförband fortsätter. Från FM
ledning fick vi beröm för hur 191:a bataljonen har utvecklats.
Jag vet att även övriga förband och staber inom regementet är
på framkant, men det är glädjande att HKV ser våra framsteg.
Händelserikt år
Verksamheten för 2018 är nu fastställd och vår verksamhetsorder RENEN 2018 gäller. Det är
mycket som kommer ske även 2018. Under detta år skall logistiken återföras från FMV till
FM. Detta kommer att få konsekvenser för Bodens garnison och regementet. En annan
utredning, ”Synliggöra Hemvärnet” kan också komma att innebära förändringar för
regementet, regionstaben och utbildningsgrupperna, beroende på vägval och beslut. Under
året kommer även försvarsgrenscheferna med staber att utlokaliseras och erhålla förstärkt
mandat. Arméchefen med stab flyttar till Enköping.
Med anledning av ovanstående förändringar tillsätter jag en
garnisonsgemensamprojektgrupp som får till uppgift att komma med goda förslag till att
omhänderta kommande förändringar lokalt.
Vår lönerevision (RALS) 2017 är något försenad men den kommer att vara klar i början på
mars och förhoppningsvis kan då utbetalning ske med april-lönen.
Framtiden
Slutligen några ord om FM framtid och regementets del i denna. Perspektivstudien, ”Tillväxt
för ett starkare försvar”, har nu redovisats för regeringen och är ett underlag för hur FM ser
sin utveckling fram till år 2035. Det är en studie som belyser alternativa utvecklingar av FM
för att möta omvärldsutvecklingen i ett långsiktigt perspektiv. Regementet är berett att bidra
till denna tillväxt, en fördubbling av armén, framförallt med ytterligare utbildning av
mekförband och jägarförband, men även inom brigadområdet i stort. Resurser och
förutsättningar måste då givetvis vara i balans.
Med denna information önskar jag en skön vårvinter!

