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Rekrytering till civila uppdrag 2014
Årets kurser för FRO-personal inom samhällets krisberedskap finns nu ute i
utbildningskatalogen på fro.se. Rekrytering till de civila uppdragen ska ske i
samarbete mellan handläggare och förbund. Tillgången på personal är begränsad
och vi ska inte i onödan konkurrera om samma individer.
Molos har just nu inget större behov av personal men finns det intresserade kan
förbunden gärna komma med förslag till handläggaren.
Diskussioner pågår med MSB och andra intressenter om att hitta bra lösning på
frågan om hemvist för NSE. Tills vidare är viktigt att vi rekryterar till årets
grundkurs för sambandsoperatörer (2014-601).
Nytt för i år är att vi har fått medel för en grundkurs för kommunsignalister (2014605). Kursen är på en vecka och ger grundläggande kunskaper för att kunna verka
som signalist i en kommun. Denna kurs är även lämplig för signalister i en FRGgrupp.
Rekrytering till övriga kurser sker i första hand internt bland de som är placerade i
respektive uppdrag. Sista dag för ansökan till kurserna är: 2014-04-30.

Uppdrag 2014
GU Civil Signalist (1 vecka) 2014-605
Kurs för signalister med placering inom något av FRO:s regionala uppdrag för
samhällets krisberedskap, t ex som kommunsignalist, eller en kommuns uppdrag
som signalist i en FRG-grupp. Kursen innefattar bl.a. samhällets krishantering och
organisation, förekommande materiel och sambandssystem, signaleringsmetoder
samt kartkunskap.
Kursen, som har plats för 25 elever, går i år som central utbildning i Höllviken. Det
är vår inriktning att kommande år kunna erbjuda förbunden att genomföra denna
kurs, men för att det ska gå att genomföra är det viktigt att denna första kurs blir
framgångsrik. Förbund som har uppdrag i kommun och länsstyrese uppmanas att
skicka elever på denna utbildning. Ni kan även skicka önskemål om innehåll i
kursen till mats.nordstrom@fro.se.
För kommande år måste vi ha en fördjupad diskussion om innehåll i uppdragen och
behov av utbildning. Detta måste göras under våren, för att vara klart till äskandet
av medel för 2015 som ska göras i september. Vi återkommer till detta.
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GU Civil Sambandsoperatör (2 veckor) 2014-601
Denna kurs är till för dem som ska placeras i NSE, Molos eller Trafikverksuppdraget. Rekrytering ska ske i samverkan mellan handläggare och förbund enligt
riktlinjer nedan.
För övriga planerade NSE-orter (Västervik, Enköping, Borlänge, Sundsvall,
Östersund, Umeå, Boden) finns ännu ingen utsedd sambandsledare. Lämpliga
medlemmar kan söka placering och utbildning även i dessa enheter.

Mål 2014
Enhet

Antal
elever

Huvudsakligt geografiskt område (förbund)

NSE Hässleholm

5

FRO Norra Skåne, FRO Malmöhus, FRO Blekinge,
FRO Kronoberg, FRO Halland

NSE Borås

5

FRO Elfsborg, FRO Nordvästra Götaland, FRO
Skaraborg, FRO Jönköpings län, FRO Halland

NSE Karlstad

5

FRO Värmland, FRO Örebro län, FRO Nordvästra
Götaland,

Molos

5

Hela landet

Trafikverket

0

Inget behov 2014

Stöd till förbunden
FRO ser gärna att vi kan öka antalet signalister med uppgifter i kommuner,
landsting och länsstyrelser (det vi kallar kommunsignalister). Vi kommer att ta
fram hjälpmedel för detta arbete.
Ni är naturligtvis välkomna att höra av er till oss med funderingar och önskemål.

Lycka till!
Mats och Kent

2(2)

