
FFS 1990:40
Utkom från trycket 1991-01-15

Chefens för flygvapnet föreskrifter om reservofficerare;
beslutade den 18 december 1990.

 Chefen för flygvapnet föreskriver med stöd av 14 §
reservofficersförordningen (1990:202) och 9 § överbefälhavarens
(FFS 1990:36) föreskrifter om reservofficerare följande.

Inledande bestämmelser

 Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser
till reservofficersförordningen (1990:202) och överbefälhavarens
(FFS 1990:36) föreskrifter om reservofficerare.

Anställningskrav

1 §
 En reservofficer i flygtjänst får endast anställas
efter medgivande av chefen för flygvapnet.

En värnpliktig officer med lägst fänriks tjänsterad och
civil kompetens som gäller för reservofficer, får anställas
om behov finns för tjänstgöring utöver vad värnpliktslagen
(1941:967) föreskriver.

Andra med militär befälsutbildning får anställas
efter medgivande av chefen för flygvapnet.

 Anställningsavtal

2 §
 Vid anställningen upprättas ett anställningsavtal
mellan reservofficeren och den anställande myndigheten.
Anställningsavtalet skall omfatta tjänstgöringsperiodens
längd och antalet tjänstgöringsdagar samt anställningsvillkor.
Till avtalet skall fogas en plan för tjänstgöringen
under avtalsperioden.

Tjänstgöring

3 §
 Reservofficeren skall i genomsnitt per år i avtalad



period genomföra minst 10 dagars tjänstgöring till och
med 47 års ålder.

En reservofficer som anställs och tidigare utövat
tjänst som yrkesofficer samt en reservofficer från
och med 48 års ålder får teckna anställningsavtal
med mindre än i genomsnitt 10 dagars tjänstgöring
per år i avtalad period.

Reservofficerare i krigsbefattning som flygförare
av krigsflygplan och äldre än 26 år anställs i en
femårsperiod med minst 80 dagars tjänstgöring.
Tjänstgöringsdagarna koncentreras till de tre
första åren.

Urval och antagning

4 §
 Beredning av ärenden rörande urval, antagning till
utbildning och meritvärdering för nivån till och med kapten
görs av antagningsnämnden vid den anställande myndigheten.

För reservofficer till högre nivå sker detta i
central antagningsnämnd.

Planering av reservofficerares tjänstgöring

5 §
 En planering av reservofficerens tjänstgöring skall
ske över hela anställningsperioden. All planering skall ske
i samverkan mellan krigsförbandschefen och den anställde
reservofficeren.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 1991.

2. Genom dessa föreskrifter upphävs

- TFG 140:820075 om tillämpningsbestämmelser till reservbefälsförordningen

Lars-E. Englund

Bernt Östh


