LOMDS tar jättekliv framåt
I februari skedde föredragning av LOMOS
för ÖB. Organisationen godkändes helt. Frå
gan underställs nu regeringen för prövning,
men SLK och FVRF har redan påbörjat pla
neringen för systemets införande.
radioorganisationen) kommer
att bemanna drifttroppen, som
sköter det tekniska i observa
tionscentralen.

Organisationen består av 27 fri
stående
kompanier.
Dessa
lyder direkt under en strilbata'l
jonchef. Ett observationscen
traikompani och två observa
tionskompanier leds från varje
stab. Antal personer anges
inom parentes. Tillkommer
mobreserv om tio procent.

• • I underhållsplutonen ingår
troppar för samband, förpläg
nad, transport, vakt, expedi
tion och sjukvård. FVRF ansva
rar för bemanningen av vakt
och expedition och tillsam
mans med SKBR för transport
troppen.
Observa ti o n skom pan ie rnas
organisation visas i bild 2.
I observationskompaniet de
las befattningarna lika mellan
frivilliga värnpliktiga/FVRF (KD)
och kvinnlig personal/SLK (XD).

(Bild 1.)

En stril,bataljon upphör
LOMOS räd'dar
Övergången till det nya observationssy
stemet LOMOS medför stora förändring
ar i hela organisationen för den västra
stri/bataljonen inom sektor mitt. Konse
kvensen blir att den totala personalstyr
kan minskar med SO procent. Det är
värnpliktiga som utgår ur systemet.

I OC-kompani
(observa
tionscentraikompani) ingår en
OC-pluton (observationscen
traipluton) och en underhålls
pluton.
OC-plutonens uppgifter mot
svarar ungefär luftförsvarsgrupp
centralens uppgifter i dag. En
nyhet blir, att FRO (Frivilliga

Bi/d 1

HAT-STAB (Sekt 1)

Programmet omfattade ge
nomgång av den gamla organi
sationen, hur omorganisatio
nen skall genomföras och hur
det slutligen skall se ut efter
genomförande av LOMOS.
Deltagarna gavs viktig infor
mation och fick klart för sig att
alla behövs och fler måste re
kryteras. Programmet innehöll
också försvarsupplysning och
ett studiebesök vid Zorngår
den.
Kompanivisa genomgångar
och information inom respekti
ve organisation kompletterade
programmet.
Att det behövs fler ti Ilfällen
till kurser och övningar för att
intresse och entusiasm skall
bestå i det framtida LOMOS
systemet, var alla rörande över
ens om vid kursavslutningen.
Liknande kurser rekommen
deras därför hos andra kompa
nier.
•
Tore Berlilsson
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Funktionärsutbildning
FVRF genomför årligen
omfattande funktionärsut
bildning. Under inneva
rande verksamhetsår har
ett 50-tal deltagit i rekry
teringsutbildningen och
ett BO-tal i allmänna funk
tionärskurserna.
Olika flygvapenförbund/flygva
penföreningar har varit ansva
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För att överbrygga konsekven
serna av övergången för friviI
Iig personal har krigsförbands
kurser genomförts inom den
västra stril bataljonen i mellers
ta sektorn. En konsekvens av
övergång i det nya systemet är,
att den västra bataljonen i sek
tor mitt upphör. Här gäller det
att få all personal: motiverad att
fortsätta i det nya systemet.
Tre krigsförbandskurser ge
nomfördes under mars och
april, där all berörd frivilligper
sonal hade inbjudits. Den förs
ta kursen genomfördes i Mora
under ett veckoslut i slutet av
mars. De var Rättviks- och
Älvdalskompaniernas frivilliga
som samlades. Ett 70-tal frivil
liga från SLK och FVRF deltog.
Dala-Hälsinge
flygvapenför
bunds ordförande och tillika
fänrik inom luftbevakningen,
jan-Erik Ohlsson, var ansvarig
för genomförandet. Till sin
hjälp hade han ett flertal befäl
med
överstelöjtnant
Björn
Moberg i spetsen.

-

OBS-dp./
OBSbefRO
- -

riga för arrangemanget och alla
har genomfört detta på ett
ambitiöst sätt. Vid alla rekryte
ringstillfällen och vid en del
allmänna funktionärskurser har
flottiljerna varit representerade.
Verksamhetsårets funktionärs
utbildning avslutades i slutet
av mars med Norrbottens FVf
som värd. Jukkasjärvi var kurs
plats. Där bjöds på ett perfekt
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LOMOS är namnet på det nya observa
tionssystem som är avsett att ersätta
dagens optiska luftbevakning. (LOMOS =
system för optisk luftbevakning och mark
och sjöobservationer.)
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Det var framför allt på grund
av ekonomiska skäl som man
ansåg det ogörligt att anpassa
det hittillsvarande optiska luft
bevakningssystemet (Opus) till
den tekniska standardhöjning
som det allmänna telenätet ge
nomgått under senare år. Till
en början tänkte man sig en
nedläggning av "optiken" utan
att sätta något motsvarande
istället. För FVRF var naturligt
vis en sådan inställning oaccep
tabel av flera skäl.
En nedläggning utan att nå
got nytt kommer i stället skulle
grovt uppskattat innebära, att
hälften av FVRF :s medlemmar
blir arbetslösa, dvs utan krigs
uppgift. Så illa kan frivilligt för
svarsintresse och -arbete inte
bemötas utan att en förtroende
kris uppstår.
En
isolerad
nedläggning
hade också inneburit, att stats
makterna med berått mod av
sagt sig en effektiv bevakn i ngs
organisation med för hela total
försvaret vitala spaningsuppgif
ter. Jag tänker då inte bara på
uppgifter inom det egentliga
luftförsvaret utan också på rap
portansvaret beträffande bl a
mark- och sjöobservationer, ra
dioaktivt
nedfall,
kemiska
stridsmedel, misstänkt främ
mande verksamhet, alarme
ringssystemet och luftförsvars
orienteringar (Iufor). Man bör
också värdera den folkpsyko
logiska betydelsen av ett inte
alltför grovmaskigt uppfölj
nings- och informationssystem .

(Varje tropp
= 4 grupper)

(Varje pluton
= 2 tro[1p,1r)

H pilitoneri

Totalt blir det 576 observa
tionsplatser.
• I och med att LOMOS
enbart kommer att bestå av frivil
lig personal och omfatta 5 500
befattningar varav drygt
2 500 från FVRF - behövs alla
i dag utbi Idade luftbevakare
i det nya systemet.
DärtiH kommer ett rekryte
rings- och utbildningsbehov av
ytterligare frivilliga. Det behövs
omgående ett 60-tal fänri,kar,
drygt I 00 sergeanter, cirka 500
•

arrangemang i 20 graders kyla,
gnistrande snö och strålande
sol. Förutom utbildningen ge
nomfördes slädfärd med hun
dar som dragare. Lördag kväl ,1
blev det fältmässig middag,
tillagad över öppen eld någon
mil ute I fjällvärlden.
Utbildningspassen ägnades
åt organisationsförändringar, sty
relseteknik, ordförandens roll
samt ekonomiska bestämmel
ser inom frivilligverksamheten.
Denna avslutande kurs är ett
bra exempel på hur bra våra för
bund/föreningar genomför sina
åtaganden och att många entu

furirer och lika många meniga.
Detta är en stor uppgift för
FVRF. Vi har emellertid vägt
denna konsekvens innan vi
sade ja. Om två till tre år skaiII
vi enl igt våra planer ha be
mannat de befattningar som
åligger FVRF i LOMOS-syste
met. Omskolning av luftbevak
ningspersonai påbörjas om ett
år = sommaren ·1994. Befatt
ningskurser i befordringssyste
met är planerat till sommarem
•
därpå =1995.
Tore Bertilsson

siastiska funktionärer får träffas
under trevliga förhållanden,
utbyta erfarenheter och få
aktuell utbildning.
Utvecklingen av våra funk
tionärer måste förbättras, gärna
med förändringar men med
bibehållen ambition. Och del
tagarnas ambition är det verk
ligen inget att klaga på. Under
denna kurs reste flera elever
åtta timmar med buss till kurs
platsen.
•
Tore Bertilsson
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• • På basis aven gemensam
övertygelse om totalförsvarets
behov aven yttäckande obser
vationsorganisation har FVRF i
samarbete med Riksförbundet
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Sveriges Lottakårer verkat på

01 ika nivåer för att en ersätt
ning för "optiken" skall kom
ma till stånd. Så tycks nu bli
fallet genom LOMOS. Låt mig
i detta sammanhang gärna få
nämna det positiva gensvar för
våra synpunkter som vi fått
från den egna försvarsgrenens
beslutande och handläggande
företrädare. Även hos ÖB har
vi fått gehör. Ärendet ligger nu
på politikernas bord.
Det senare innebär att vi är
på upploppet, även om vi
ännu inte gått i mål. Jag hop
pas därför, att de medlemmar
som har ingångar till eller kon
takter med riksdagsmedlem
mar som sysslar med försvars
frågor nu använder sina möj
ligheter att informera och
påverka i en för LOMOS posi
tiv riktning.
LOMOS innebär stora - delvis
nya - och stimulerande arbets
uppgifter för FVRF:s medlem
mar. Det innebär också, att
alla nuvarande "optiker" som
är villiga och lämpliga kan
påräkna omskolning och fort
satt frivilligverksamhet inom
Flygvapnet. Det finns t o m ett
rekryteringsbehov, som kan
tillföra våra förbund och före
ningar nya och intresserade
medlemmar.
Låt oss därför nu först hop
pas att LOMOS blir verklighet.
Sedan ankommer det på oss
själva att lösa de nya uppgifter
na på ett så bra och kompetent
sätt, att vi skapar en bred re
spekt för och insikt om beho
vet av LOMOS. För min del är
jag övertygad om att vi kan
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•
Gunnar Löj,tröm
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