Från: FBL Diariet Regionstyrelsen <diariet.rs@regionjh.se>
Till: FBL Platina RS <platina@regionjh.se>
Ärende: VB: Regeringsuppdrag: Inbjudan informationsinhämtning - effekter för
totalförsvar
Datum: 2018-10-16 10:22:23

Från: Wahlgren, Filippa <filippa.wahlgren@capgemini.com>
Skickat: den 16 oktober 2018 09:16
Kopia: petra.sernulf@lfv.se
Ämne: Regeringsuppdrag: Inbjudan informationsinhämtning - effekter för totalförsvar

Detta är en förfrågan till Er från Luftfartsverket (LFV) att bidra med information och synpunkter
rörande effekter för totalförsvaret av en utbyggd lokal flygtrafikledning på distans.
Informationsinhämtningen är en del av regeringsuppdraget N2018/02442/SUBT, där LFV har
fått i uppdrag att ta fram ett informationsunderlag som ger en samlad analys och redovisning
av konsekvenserna av en utbyggd flygledning på distans.
Se bifogat dokument för underlag till frågeställningarna och mer information. Bifogat finner Ni
även en lista över de myndigheter som är tillfrågade att delge information och synpunkter i
denna fråga. Om Ni inte är rätt person att kontakta för denna typ av frågor, se gärna till att
underlaget vidarebefordras i Er organisation till rätt kontaktperson.
Skicka in skriftligt svar till filippa.wahlgren@capgemini.com senast den 12 november 2018.
Vid eventuella frågor, kontakta gärna Filippa Wahlgren via mail.
Filippa Wahlgren
Managing Consultant
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-- Region Jämtland Härjedalen behandlar dina personuppgifter vid kommunikation via e-post.
Hanteringen av personuppgifter följer gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur
vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr
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