Nyhetsbrev CIP-nätverket juni 2021
Utvecklingen angående frivilligheten är intressant; Från ett kontroversiellt förslag för tio år sedan
som inte fick nämnas vidare till att det kokar och bubblar i varje vedbod samtidigt som det
fortfarande saknas en tillfredställande myndighetslösning för utlarmning, vi kan inte larma ut
specifika frivilliga med rätt resurser och kunskap och vi kan idag inte anpassa samverkan till att
vissa är halvprofessionella och andra i grunden är en förening för att spela pingis – men som
finns på rätt ställe. Civilsamhället är mycket mångfacetterat och Sverige är ett av världens
förenings-tätaste länder.

Kommande projekt
Inom ramen för Framtidens skadeplats kommer vi därför att genomföra flera projekt av relevans
här under de kommande åren. Ett gäller just utlarmningsprocessen: Vad krävs för att få IT stöd
för utlarmning, och för att hela CIP konceptet ska fungera (eller snarare: varför funkar inte ITstödet när nu detta hållit på i snart tio år och de flesta fortfarande sitter med SMS-lösningar).
Vi ska ta fram utlarmningsalgoritmer som säkerställer att rätt frivilliga får rätt uppgift och har med
sig rätt utrustning, dvs ta hänsyn till individuell förmåga och utrustning vid utlarmning. Dessutom
ska vi ta hänsyn till historisk för att motverka larmtrötthet.
Vi ska också kartlägga det frivilliga fältet med syfte att beskriva skillnaderna mellan olika typer av
frivillighet utifrån deras resurser och som möjliga samarbetspartners för olika sammanhang vid
räddning - från information till grupper andra inte kan nå, till mer praktiska insatser.
Självklart vill vi gärna föra dialog och samarbeta med er och har mycket att tala om i höst.
CIP-nätverket bygger på att jag avsätter tid för att driva det och kan dra av CARER:s resurser.
Därmed finns en kostnad och första året fick ni en faktura men nu börjar vi om nu, vilket innebär
att du får en faktura på 5000: - för 2021 så fort vår adm. kan prestera en sådan.
Läs gärna artikel om CIP baserat på vår presentation på BRAND på sid 83-85: http://www.emagin.se/latestpaper/vqbt90qk/paper/#/paper/tf72hdkh/1(overlay:overview/tf72hdkh/1)
Ha en fin sommar och vi ses (på något sätt) 11 november!
Rebecca och CARER

