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Det "surrar" rykten om LOMOS-srstem - de flesta osan
na. För att reda ut begreppen vill flygvapenledningen,
Riksförbundet Sveriges LottakårerlSLK och Flygvapen
föreningarnas RiksförbundlFVRF avge följande faktare

dovisning.
LOMOS är ett så kallat återtagnings
förband. Detta innebär att i princip skall
all materiel anskaffas och tas i bruk
under återtagand etiden . I LOMOS fall
är det ett år.
Med hänsyn till den "omvärldsbild"
som finns idag räknar man med att få
cirka ett års förvarning innan ett hoUan
grepp mot Sverige bedöms möjligt. För
LOM OS gäller att personalen (5500 fri
villiga) skall rekryteras, utbildas och övas
före återtagandetiden och kontinuerl igt.
Den materiel som då behövs för utbi Id
ning och övning skall finnas redan idag.
Och det gör den.
Hela LOMOS-systemet blir komplett
vad gäller reglem ente, utbildningspla
ner, utbildningsmateriel och personlig
utrustning under 1997. Saknas gör en
dast den sista länken mellan observa
tionscentralen (Oc) och stridslednings
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centralen (StriC). Den delen behövs inte
för utbildning och övning i fred. Därför
planeras den att införas först under åter
tagandeperioden.
Elaka rykten säger, att den inte alls
skall upprättas. Detta är fel. Vi bygger
inte ett system med 5500 aktiva, enga
gerade, krigsplacerade frivi II iga och läg
ger ut stora pengar på utbildning och ut
bildningsmateriel utan att ta vara på in
vesteringarna, och framför allt informa
tionen, i ett kris-/krigsläge.
• • Att under uppbyggnadsskedet av
StriC tillföra inkoppling av LOMOS
medför kostnader i mångmiljonklassen.
Möjligen kan en sådan knytning tillkom
ma efter etapp 2, d v s någon gång i bör
jan av 2000-talet. SLK och FVRF verkar
i samråd med flygvapenledningen för en
sådan lösning.

Personalen är LOMOS-systemets vik
tigaste kugge. Den kan svårligen återtas,
utbildas och övas under återtagandeåret.
Därför har flygvapnet, Riksförbundet
Sveriges Lottakårer och Flygvapenföre
ningarnas Riksförbund satsat, och kom
•
mer att satsa, på just personalen.
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