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Förordning
om ändring i förordningen (1986:1111) om militär
medverkan i civil verksamhet;

Utkom från trycket
den 18 april 2000

utfärdad den 6 april 2000.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1986:1111) om militär
medverkan i civil verksamhet
dels att 2, 4 och 7 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 3 §, av följande lydelse.
2 §1 Försvarsmakten skall, vid livshotande situationer där omedelbar transport är avgörande för behandlingen av skadade eller sjuka personer, utföra
transporter med helikopter på begäran av sjukvårdshuvudman genom flygräddningscentralen i Göteborg. Denna skyldighet att ställa helikopter till förfogande får inte allvarligt hindra ordinarie verksamhet av större betydelse
inom myndigheten eller myndighetens medverkan i räddningstjänst enligt
34 § räddningstjänstlagen (1986:1102). Transporterna skall utföras mot avgift.
Försvarsmakten får, utöver vad som följer av första stycket och 34 § räddningstjänstlagen, ställa personal och egendom till förfogande för transporter
av sjuka eller skadade. Försvarsmakten skall ta ut avgifter för sådan medverkan.
3 § Försvarsmakten får ställa personal och egendom till en polismyndighets, Kustbevakningens och Tullverkets förfogande för transporter av personal och utrustning, om det är nödvändigt för att den myndigheten skall
kunna utföra sin uppgift.
Försvarsmaktens personal får dock inte användas för transportuppgifter
enligt första stycket som kan komma att innefatta våld eller tvång mot någon
enskild, eller som kan medföra en icke obetydlig risk för att personalen kan
komma att skadas.
Försvarsmakten skall ta ut avgifter för medverkan som sker med stöd av
första stycket.
4 §2 Ytterligare föreskrifter om Försvarsmaktens medverkan i räddningstjänst och verksamhet som avses i 2 och 3 §§ meddelas av Försvarsmakten.
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7 §3 Vid verksamhet som avses i 2, 5 och 6 §§ skall gällande bestämmelser
om konkurrens beaktas.
I fråga om verksamhet som avses i 5 och 6 §§ skall frågan om konkurrensintrång anses föreligga avgöras efter hörande av länsarbetsnämnden och
den kommun som berörs, om det gäller åtaganden av större omfattning.
I fråga om sådan verksamhet som bedrivs enligt 5 och 6 §§ för statliga
myndigheter tillämpas första och andra styckena bara på statens affärsdrivande verk.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.
På regeringens vägnar
BJÖRN VON SYDOW
Ingvar Åkesson
(Försvarsdepartementet)
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