FFS 1994:36 Rättelseblad x)
Utkom från trycket 1994-09-02

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1987:8) om frivillig tjänstgöring
vid Försvarsmakten;
utfärdad den 2 juni 1994.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (FFS 1987:8) om frivillig
tjänstgöring vid Försvarsmakten
dels att 10 § skall upphöra att gälla,
dels att i 2 § ordet "tjänst" skall bytas ut mot "anställning",
dels att i 5 § orden "den myndighet vid vilken tjänstgöringen skall fullgöras" skall
bytas ut mot "Försvarsmakten",
dels att i 6 § ordet "Överbefälhavaren" skall bytas ut mot "Försvarsmakten",
dels att i 9 § orden "den myndighet vid vilken tjänstgöringen skall ske" skall bytas
ut mot "Försvarsmakten",
dels att i 14 § orden "förordninqen (FFS 1986:37) om förmåner till frivillig personal
m.fl." skall bytas ut mot "förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga",
dels att 1, 4, 13 och 16 §§ skall ha följande lydelse.
1§
Försvarsmakten 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 militär personal i fredsorganisationen, om inte behovet kan
tillgodoses genom förordnande eller placering av yrkesofficerare,
4. tillgodose särskilda behov av personal för beredskapsändamål.

x)OBS! Detta rättelseblad skall ersätta tidigare utgivna FFS 1994:12. Rättelsen
avser SFS-nummer i förordningstexten.
1) Senaste lydelse FFS 1988:29

4§
(Senaste lydelse FFS 1988:29) Ett förordnande om frivillig tjänstgöring får avse en
bestämd tid på högst två månader vid tjänstgöring enligt 1 § 1 eller 2 eller 3 §.
Ett förordnande enligt 1 § 1 eller 2 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
Försvarsmaktens flygtrafikledningspersonal och försvarsmeteorologer eller inom
stridslednings- och luftbevakningssystemet (Stril) eller luftvärnssamverkansstab
eller flygförartjänst.
13 §
Personal som avses i 2 § 6 samt sådana flygledare som inte är anställda som
reservofficerare har rätt till tjänstledighet från den civila anställningen 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 anställningen. Han skall dock som den vanliga
verksamhetsorten räkna den ort där den civila anställningen utövas.
Förutvarande fältflygare och flygnavigatörer får dock förmåner enligt 14 §.
16 §
Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av Försvarsmakten.
Denna förordriing skall kungöras i Försvarets författningssamling (FFS).
Förordningen träder i kraft den 1 juli 1994.
På regeringens vägnar
ANDERS BJÖRCK

Ann-Louise Eksborg
(Försvarsdepartementet)

