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utfärdad den 23 maj 2002.
Regeringen föreskriver att 12, 25, 26 och 31 §§ officersförordningen
(1994:882)1 skall ha följande lydelse.
12 § En reservofficersaspirant skall genomgå reservofficersprogrammet.
Reservofficersexamen uppnås efter fullgjort utbildningsprogram med godkända betyg.
Utbildningen skall, utöver den förmåga som anges i 1 kap. 9 § första
stycket högskolelagen (1992:1434), ge reservofficersaspiranten kunskap och
färdighet att tjänstgöra
1. som chef i insatsorganisationen och som instruktör i grundorganisationen samt
2. i militär internationell verksamhet i en svensk enhet på plutonsnivå.
25 § Officersaspiranter och de som genomgår sådan kompletterande utbildning som avses i 9 § 2 har rätt till samma förmåner som tillkommer dem
som genomgår grundutbildning som är längre än 60 dagar enligt lagen
(1994:1809) om totalförvarsplikt. Förmånerna framgår av förordningen
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Bestämmelserna i 2 kap.
6–8 §§, 5 kap. 5 § och 10 kap. 9–11 §§ förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga skall dock inte gälla.
Dagersättningen skall dock alltid bestämmas till 140 kronor. Dagersättning skall inte utges för tid då ersättning uppbärs enligt 4 kap. lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
Av lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:266)
om statlig ersättning vid ideell skada m.m. framgår att officersaspiranter och
de som genomgår sådan kompletterande utbildning som avses i 9 § 2 har rätt
till ersättning för personskada.
26 § Den som efter avlagd reservofficersexamen har tjänstgjort som reservofficer under en tid av sammanlagt 12 månader får en premie som motsvarar två prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Den som avlagt yrkesofficersexamen och inte uppburit någon premie som
reservofficer får en utbildningspremie som uppgår till 13 500 kronor.
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31 § En reservofficer som fullgjort minst 12 månaders tjänstgöring med
godkända betyg får befordras till löjtnant.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. Äldre bestämmelser i 26
och 31 §§ gäller för den som avlagt reservofficersexamen före ikraftträdandet.
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