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Yttrande över betänkandet Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och
kriser (SOU 2007:31)
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande till Försvarsdepartementet enligt bitr. landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande
att komplettera yttrandet med en hemställan till regeringen om att utredningen får
tilläggsuppdrag att närmare utreda myndigheternas internationella verksamhet
och RAKEL-verksamheten samt hur medborgarnas krisberedskapskompetens kan
utvecklas
att därutöver anföra
Utredaren uttalar sig om myndigheternas internationella verksamhet och RAKELverksamheten utan att ha haft möjlighet att analysera dessa närmare, vilket
framkommer i andra stycket i sammanfattningen. Dessa två verksamheter är av
väsentlig betydelse för ett fortsatt gott arbete inom området. Krisberedskap och
olycksförebyggande kompetens blir mer och mer internationell och civil vartefter
försvaren avvecklas. Det krävs utbyte och en insiktsfull internationell verksamhet.
När det gäller RAKEL-systemet är det ett otursförföljt och underfinansierat och
alltför försenat system som egentligen borde ifrågasättas från grunden. Det gäller
även risker för miljö och hälsa p.g.a. av strålning. Att inte närmare utreda
RAKEL-verksamheten är att ta alltför lätt på varifrån kostnader genereras för
samhället i sin helhet. Det är också att försena ev. utbyte mot andra bättre system
som kan ge medborgarna samma säkerhet.
Krisberedskap och olycksförebyggande arbete har en tendens att i alltför hög grad
bli en fråga för professionerna. Ett lyckligt förlopp i en kris eller olycka är dock
också beroende av allmänhetens delaktighet och kunskap. Även lagstiftaren
lägger ett ansvar på den enskilde och på verksamhetsutövare vilket få människor
idag är medvetna om. Minskande utbildningar inom försvar och civilförsvar för
allmänheten medför att färre och färre personer har kunskap om hur de ska handla
i en kris- eller olycksituation. Det är därför minst lika viktigt att utveckla
utbildningar och övningar för medborgare som för de olika professionerna.
Utredaren bör därför få tilläggsuppdrag att föreslå medborgarutbildning och
övning.

