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Förordning om frivillig tjänstgöring vid försvarsmakten;
utfärdad den 12 mars 1987.

Regeringen föreskriver följande.

Anordnande av frivillig tjänstgöring

Allmänna bestämmelser

1 §
 Försvarsmaktens myndigheter får i mån av tillgång på medel
anordna frivillig tjänstgöring för att

1. utbilda personal i krigsorganisationen,

2. tillgodose behovet av befäl i krigsorganiserade förband, staber
och avdelningar,

3. tillgodose behovet av befäl i fredsorganisationen, om inte
behovet kan tillgodoses genom förordnande, kommendering eller
placering av yrkesofficerare,

4. tillgodose särskilda behov av personal för beredskapsändamål

2 §
 För frivillig tjänstgöring får förordnas

1. personal som är anställd vid försvarsmakten på reservstat eller i en
reserv eller i väg- och vattenbyggnadskåren,

2. värnpliktig eller förutvarande värnpliktig personal,,

3. kvinnor som har genomgått utbildning enligt lagen (1980:1021)
om militär grundutbildning för kvinnor,

4. krigsfrivillig personal,

5. medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer,

6. yrkesofficerare över värnpliktsåldern som samtidigt innehar en civil statlig tjänst..



3 §
 För frivillig tjänstgöring får också förordnas anställda
i försvarsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren
vilka är fackliga förtroendemän enligt 1 § lagen (1974:358) om
facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen för att göra
det möjligt för dem att fullgöra fackliga uppdrag enligt
kollektivavtal. Sådan frivillig tjänstgöring får dock anordnas
endast i den mån den fackliga verksamheten inte kan fullgöras
under författningsenlig tjänstgöring. Den bör fullgöras vid den
myndighet där det fackliga uppdraget skall utövas.

4 §
 Ett förordnande om frivillig tjänstgöring får avse en bestämd
tid på högst två månader vid tjänstgöring enligt 1 § 1 eller
2 eller 3 §. Tidsbegränsning av förordnanden vid tjänstgöring
enligt 1 § 3 regleras i kollektivavtal.

Ett förordnande enligt 1 § 1, 2 eller 3 får förnyas tidigast
sex månader efter det att tjänstgöringen enligt det tidigare
förordnandet har avslutats. Detta gäller dock inte i fråga om
frivillig tjänstgöring för utbildning i egen krigsbefattning för
flygvapnets flygtrafikledningspersonal och försvarsmeteorologer
eller inom stridslednings- och luftbevakningssystemet (Stril)
eller inom armén i luftvärnssamverkansstab eller flygförartjänst.

5 §
 Beslut om frivillig tjänstgöring enligt 1 § meddelas av
den myndighet vid vilken tjänstgöringen skall fullgöras.

Särskilda bestämmelser för tjänstgöring enligt 1 § 4

6 §
 Förordnanden om tjänstgöring enligt 1 § 4 får meddelas till
det antal som överbefälhavaren bestämmer och skall avse
tiden till och med utgången av kalenderåret närmast efter
förordnandet. Förordnandet får förlängas för ett kalenderår
i taget. Förordnandet skall meddelas för bestämd tid eller
tills vidare längst till viss tidpunkt.

7 §
 Den som har åtagit sig att tjänstgöra enligt 1 § 4 är
skyldig att varje år

1. fullgöra beredskapstjänstgöring under högst två perioder om
vardera högst tio dagar,

2. delta i övning och utbildning under högst tre dagar,

3. efter särskilt beslut under högst trettio dagar vid bortovaro



från bostadsorten under mer än 24 timmar anmäla sin uppehållsort
till den myndighet som avses i 9 §.

8 §
 Den som har åtagit sig att tjänstgöra enligt 1 § 4 är
skyldig att inställa sig till beredskapstjänstgöring omedelbart
efter inkallelse. Inkallelseorder till övning eller utbildning
skall utfärdas senast två månader i förväg.

9 §
 Avtal om tjänstgöring enligt 1 § 4 träffas genom kontrakt
(beredskapskontrakt) mellan den myndighet vid vilken tjänstgöringen
skall ske och den enskilde. Beredskapskontraktet gäller med två
månaders uppsägningstid. Det får dock hävas omedelbart av
myndigheten.

10 §
 Beslut om frivillig tjänstgöring enligt 1 § 4 meddelas av
militärbefälhavaren.

Ekonomiska förmåner

Tjänstgöring enligt 1 § 3

11 §
 Om ekonomiska förmåner vid tjänstgöring enligt 1 § 3 finns
bestämmelser i kollektivavtal.

Övrig tjänstgöring

12 §
 Personal som avses i 2 § 1 och 3 § får lön och andra förmåner
enligt de grunder som tillämpas vid författningsenlig tjänstgöring.

13 §
 Personal som avses i 2 § 6 samt sådana flygledare som inte
tillhör flygvapnets reserv har rätt till tjänstledighet från
den civila tjänsten och får ersättning för sådana avlöningsförmåner
som vederbörande går miste om på grund av tjänstledigheten. I
övrigt får han samma ekonomiska förmåner som han hade fått, om
han hade återinträtt i den militära tjänsten. Han skall dock som
stationeringsort räkna den ort där den civila tjänsten utövas.
Han skall kommenderas till tjänstgöring vid den myndighet där
den frivilliga tjänstgöringen fullgörs.

Förutvarande fältflygare och flygnavigatörer får dock förmåner
enligt 14 §.

14 §



 Övrig personal får samma ekonomiska förmåner som betalas
till frivilliga vid tjänstgöring enligt 2 § 1 förordningen
(FFS 1986:37) om förmåner till frivillig personal m.fl.

15 §
 Den som är ålagd anmälningsskyldighet enligt 7 § 3 får
utöver vad som följer av 12-14 §§ 200 kronor för varje
påbörjad tiodygnsperiod under vilken anmälningsskyldigheten gäller.

Verkställighetsföreskrifter

16 §
 Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas
i fråga om 12-15 §§ av försvarets civilförvaltning och
i övrigt av överbefälhavaren eller, enligt hans bestämmande,
av försvarsgrenschefen.

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling
(FFS).

Förordningen träder i kraft den 1 april 1987, då förordningen
(FFS 1984:60) om frivillig tjänstgöring vid försvarsmakten upphör
att gälla.

På regeringens vägnar

ROINE CARLSSON

Olof Forssberg
 (Försvarsdepartementet)


