2014-01-20

”STABIL PERSONALFÖRSÖRJNING – GRUNDEN FÖR VÅR MARINA FÖRMÅGA”
Med anledning av de stora utmaningar Försvarsmakten står inför när det gäller att bemanna organisationen med
personal, genomför Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) ett seminarium i Stockholm på Försvarshögskolan
Drottning Kristinas Väg 37, med avsikt att belysa bakgrunden till dagens utmaningar och diskutera möjliga
lösningar.
De stora förändringar av Försvarsmakten som har genomförts under de senaste åren har till stor del handlat om
en omställning av personalförsörjningssystemet till dagens yrkesförsvar. Anställningsformerna för våra
gruppbefäl, soldater och sjömän är dock bara en del i den omfattande förändringen av kompetensförsörjningssystemet FM genomför. Idag, några år in i genomförandet av reformen, börjar bilden klarna över de
utmaningar vi står inför när det gäller att säkerställa bemanningen av de marina staberna, skolorna och
förbanden.
Under seminariet kommer bland annat följande frågeställningar att belysas och diskuteras:
 Hur säkerställer vi en marin rekrytering i nivå med organisationens krav?
 Hur säkerställer vi det breda behovet av specialistkompetenser till den marina insatsorganisationen?
 Kan någon form av återinförd värnplikt vara en del av en lösning?
 Hur ser möjligheterna ut att deltidsanställa reservofficerare till befattningar med höga civila
kompetensbehov? Vilken roll ska reservofficeren spela i organisationen?

Lokal:

Försvarshögskolan, Sverigesalen, Drottning Kristinas Väg 37 Stockholm

Tidpunkt:

Måndag 2015-02-18 klockan 17.00—20.00

Moderator:
Program:
17.00 - 17.05
17.10 - 17.20
17.20 - 17.40
17.40 - 18.00
18.00 - 18.45
18.45 - 19.00
19.00 - 19.45
2000

Professor, Örlogskapten (reservofficer) Christer Svensén,
Välkomstord Michael Zell, Ordförande KÖMS
Inledning: Per Ola Johansson, kommendörkapten, bitr. skolchef Sjöstridsskolan
Johannes Johansson, kapten, Helikopterflottiljen
Peter Jeppson, riksdagsledamot, Försvarsutskottet
Paneldebatt och frågor från publiken
Paus
Inträdesanförande av ordinarie ledamoten SACO ordförande Göran Arrius
Gemensam middag i FHS restaurang Propellern

Anmälan (inklusive ev. anmälan till middagen) med namn och personnummer genom e-post till
secretary@koms.se alternativt till mobiltelefon 0766-323883 senast 2015-02-13 klockan 12.00 för att kunna
säkerställa beställning av middag. Antalet platser är begränsat.
Välkomna!
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