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Överbefälhavarens föreskrifter om försvarsmaktens medverkan i
räddningstjänst m m;
beslutade den 25 september 1987.

 Överbefälhavaren föreskriver, med stöd av 4 § förordningen (1986:1111)
om militär medverkan i civil verksamhet, följande.

Allmänna råd i anslutning till dessa föreskrifter är meddelade i
överbefälhavarens skrivelse 1987-09-25 K nr 953:63450,
"Överbefälhavarens föreskrifter och allmänna råd om försvarsmaktens
medverkan i räddningstjänst m m".

Beslut om militär medverkan m m

1 §
 Begäran om försvarsmaktens medverkan i räddningstjänst kan
göras av, eller på uppdrag av, utsedd räddningsledare till
närmaste myndighet inom försvarsmakten.

Begäran om bistånd med transport av sjuka och skadade eller för
transporter åt polis- och tullmyndigheterna kan göras av respektive
civil myndighet (motsvarande).

2 §
 En myndighet på lägre regional eller lokal nivå får fatta
beslut om sådan militär medverkan som myndigheten kan genomföra
inom ramen för sina resurser, om ett deltagande inte allvarligt
hindrar myndighetens vanliga verksamhet.

Myndigheten skall omgående orientera militärbefälhavaren om
erhållen framställning och om beslutade åtgärder.

3 §
 Om den lägre regionala eller lokala myndigheten inte kan
bifalla framställningen, skall ärendet överlämnas till
militärbefälhavaren.

4 §
 Militärbefälhavaren beslutar om militär medverkan som kräver
resurser från mer än en myndighet inom militärområdet.
Militärbefälhavaren samordnar sådan insats med den räddningsledare



som begärt medverkan.

Ersättning till militär myndighet

5 §
 Om utfört bistånd hänförs till begreppet "räddningstjänst"
enligt 2 § räddningstjänstlagen (1986:1102) och anmodats av
räddningsledaren enligt 34 § i samma lag saknas formella
möjligheter för den biståndslämnande myndigheten att begära
ersättning för åsamkade kostnader för utförd kommunal
räddningstjänst.

6 §
 Om bistånd med transport utförts med åberopande av 2 § förordningen
(1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet skall den
myndighet som beslutat om medverkan förhandla om ersättning med
den myndighet (motsvarande) som har begärt den militära hjälpen.

Ersättningsanspråken skall anpassas så att täckning erhålls för
försvarsmaktens merkostnader.

Ersättningsbeloppet får efterges eller reduceras om det är av
obetydlig omfattning eller om insatsen varit av sådan art att den
till del kunnat betraktas som ett led i utbildningen.

7 §
 Om utfört bistånd hänförs till "utförande av annat arbete"
enligt 5 - 7 §§ förordningen (1986:1111) om militär medverkan
i civil verksamhet skall ersättning utgå enligt av försvarets
civilförvaltning utfärdade föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 november 1987.

Genom föreskrifterna upphävs överbefälhavarens föreskrifter
(FFS 1985:13) om militär medverkan i räddningstjänst m m.
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