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Förordning om övervakningskontingenten i Korea;
utfärdad den 17 maj 1984.

 Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §
 För uppgifter i samband med övervakningen av vapenstilleståndet
i Korea skall finnas en övervakningskontingent om högst tio personer.

2 §
 Överbefälhavaren skall rekrytera, organisera och utbilda
kontingenten.

3 §
 Tjänstgöringsområdet för kontingenten fastställs av
överbefälhavaren, eller enligt hans bestämmande, chefen för
kontingenten.

Anställning m.m.

4 §
 Anställning i kontingenten sker genom skriftligt avtal.
I avtalet skall den anställde förbinda sig att följa bestämmelserna
i denna förordning och de föreskrifter som i övrigt är meddelade för
kontingentens verksamhet.

5 §
 I kontingenten bör inte anställas någon som har högre
kvalifikationer än uppgiften kräver.

6 §
 Den som anställs i kontingenten får samtidigt inneha en
annan statligt reglerad tjänst, från vilken han är tjänstledig
utan särskilt beslut därom.

7 §
 Den som anställs i kontingenten är skyldig att fullgöra
utbildning under högst två veckor.



8 §
 Förordnande på tjänst i kontingenten meddelas tills vidare,
dock längst intill viss tidpunkt. Förordnandet skall omfatta minst
sex månader men kortare tid kan medges vid fortsatt anställning i
en följd med tidigare avtalad anställning eller om särskilda
förhållanden påkallar det.

Anställningstiden får i förekommande fall förlängas med den tid
som behövs för överlämning av materiel m.m. i samband med avlösning
samt med tid då återtransport till Sverige hindras eller fördröjs
av krig eller andra utomordentliga förhållanden.

9 §
 Vid uppsägning av anställning i kontingenten gäller en
uppsägningstid av en månad för både arbetsgivaren och den anställde.

I fråga om anställda i kontingenten tillämpas inte 15-17 § lagen
(1982:80) om anställningsskydd.

10 §
 Den som anställs i kontingenten får enligt överbefälhavarens
bestämmande tilläggas militär tjänsteställning enligt organisationsplan
för kontingenten.

Särskilda bestämmelser

11 §
 Om förmåner till anställda i kontingenten finns särskilda
bestämmelser.

12 §
 Försvarsmaktens myndigheter skall enligt överbefälhavarens
bestämmande tillhandahålla kontingenten utrustning, förnödenheter
och valuta.

13 §
 Utrustning och förnödenheter för kontingentens löpande
underhåll får utan hinder av gällande bestämmelser föras ut ur
landet och åter föras in.

14 §
 För uppgifter som berör kontingentens verksamhet utomlands
får överbefälhavaren besluta om tjänsteresor till och från utlandet.
Den som inte är anställd vid kontingenten får under sådan resa
tilläggas militär tjänsteställning enligt överbefälhavarens
bestämmande.



15 §
 Beslut i ärenden om tillsättning av tjänst i kontingenten
får inte överklagas.

16 §
 Överbefälhavaren får uppdra åt chefen för armén att fullgöra
de uppgifter som enligt denna förordning ankommer på överbefälhavaren.

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling
(FFS).

Förordningen träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen
enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i FFS.

Genom förordningen upphävs förordningen 1976-04-08 (TFG 143:760205)
om övervakningskontingenten i Korea.
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