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Förordning
om ändring i officersförordningen (1994:882);

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

utfärdad den 15 juni 2000.
Regeringen föreskriver att 3, 27, 28 och 34 §§ samt bilagan till officersförordningen (1994:882)1 skall ha följande lydelse.
3 § Försvarsmakten skall besluta om antagning till och skiljande från utbildning vid militärhögskolorna. Försvarshögskolan skall besluta om antagning till och skiljande från utbildning vid Försvarshögskolan.
Försvarsmakten skall besluta om befordran enligt föreskrifterna i denna
förordning.
Bestämmelser om anställning som militär tjänsteman finns i 34–37 §§ förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten, 6 § förordningen
(1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk, 8 § förordningen
(1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket, 10 § förordningen
(1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt och 21 § förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan.
27 § Den som avlagt reservofficers- eller yrkesofficersexamen får anställas som reservofficer. Ingen får vara anställd som reservofficer efter utgången av det kalenderår då han eller hon fyller 65 år. För tjänstgöring i
grundorganisationen får reservofficer anställas under högst tre år inom en
period om åtta år. Anställningen får förnyas.
Anställning som reservofficer av den som avlagt yrkesofficersexamen och
innehar tjänstegraden generalmajor eller konteramiral och högre beslutas av
regeringen. Anställning som reservofficer i övrigt beslutas av Försvarsmakten.
28 § För den som anställs som reservofficer skall det finnas en plan för
tjänstgöringen.
Av anställningsavtalet skall framgå att en reservofficer förutom under
höjd beredskap är skyldig att tjänstgöra också när totalförsvarspliktiga är
skyldiga att fullgöra beredskapstjänstgöring. Av avtalet skall också framgå
att en reservofficer är skyldig att tjänstgöra i den omfattning som behövs för
att han eller hon skall kunna utveckla och behålla kompetensen för sin krigsbefattning.
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34 § En yrkesofficer som fullgjort chefsprogrammet med godkända betyg
får befordras till överstelöjtnant eller kommendörkapten.
En reservofficer får efter särskilt urvalsförfarande befordras till överstelöjtnant eller kommendörkapten och därefter till överste eller kommendör.
Bilaga
Tjänstegrader
General/Amiral
Generallöjtnant/Viceamiral
Generalmajor/Konteramiral
Brigadgeneral/Flottiljamiral
Överste/Kommendör
Överstelöjtnant/Kommendörkapten
Major/Örlogskapten
Kapten
Löjtnant
Fänrik
Fanjunkare
Sergeant
Överfurir
Furir
Korpral
Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2000. Den som enligt äldre bestämmelser innehar tjänstegraden överste av 1. graden eller kommendör av
1. graden skall även fortsättningsvis inneha den graden till dess annat beslutas. Tjänstegraden överste av 1. graden och kommendör av 1. graden är därvid placerad mellan tjänstegraden brigadgeneral/flottiljamiral och tjänstegraden överste/kommendör.
På regeringens vägnar
BJÖRN VON SYDOW
Maj Johansson
(Försvarsdepartementet)
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