
ÖVERENSKOMMELSE
om att teckna frivilligavtal enligt förordningen
(1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Personuppgifter mm
Efternamn och tilltalsnamn Medborgarskap Personnummer

Frivillig försvarsorganisation Kår Mejl

Frivilliga Motorcykelkåren

Överenskommelsen avser avtal med FMCK
Uppdragsgivare Uppdragsgivare

  MTE :      Länsstyrelsen : 
Skyldighet att tjänstgöra vid höjd beredskap

 Heltid    Annan Myndighet : 
 

För de avtalsslutna parterna gäller  

1. Överenskommelsen gäller under fem år.

2. Överenskommelsen kan sägas upp med sex månaders varsel, såvitt förhållanden enligt §5 råder eller
 såvitt den frivillige inte utträtt ur FMCK, då §4 gäller

3. Överenskommelse som inte sagts upp senast sex månader före femårsperiodens utgång förlängs med 
     ytterligare en femårsperiod.

4. Den frivillige skall vara medlem i FMCK. Utträder den frivillige ur FMCK upphör överenskommelsen att gälla.

5. Då personal inkallas enligt lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt 4.kap 7 och 8 §§ är den frivillige skyldig att
   teckna frivilligavtal enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.
    Avtalet tecknas med myndighet med särskilda uppgifter inom samverkansområdet Transporter enligt förordning
   (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
  Överenskommelsen får inte sägas upp under de förhållanden som anges i denna punkt.

Detta gäller dock ej under de förhållanden som beskrivs under punkt 5.

6. Den frivillige är skyldig att efter genomförd grundutbildning fullgöra repetitionsutbildning enligt gällande plan.
    FMCK får inte säga upp överenskommelsen pga att repetitionsutbildning inte kunnat erbjudas.

7. FMCK kan bevilja uppskov med repetitionsutbildning om tjänstgöringen medför svårighet med avseende
    på den frivilliges studier eller arbete eller i övrigt för den frivillige själv eller nära anhörig  till honom eller henne.
    
8. Den frivillige är skyldig att på begäran lämna FMCK upplysningar rörande förhållanden  som kan vara av 
 betydelse för tjänstgöringen.

9. Den frivillige är skyldig att på begäran lämna FMCK upplysning om långvarig sjukdom, havandeskap, förändring
    av yrke eller arbetsplats samt utlandsvistelse mer än sex månader.

10. Den frivillige kan bara ha en överenskommelse med en myndighet och inte heller ha avtal i Hemvärnet samtidigt
som han eller hon ingår i den civila krisberedskapen.

Jag godkänner att FMCK använder mina personuppgifter i enligheter med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter i FMCK 
hanteras  enligt "FMCK:s policy för personuppgifter". Läs mer på: www.fmck.se.  

Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Arbetsgivarmedgivande: Arbetsgivaren är medveten om vikten av de frivilligas insatser vid extraordinära
händelser och svåra påfrestningar på samhället i fred.

   Arbetsgivaren medger att den frivillige, om arbetet så tillåter, kan lämna arbetsplatsen under arbetstid för
    att tjänstgöra enligt avtalet.
   Arbetsgivaren medger inte att den frivillige lämnar arbetsplatsen för tjänstgöring enligt avtalet. Åtagandet

    måste fullgöras under fritid. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum Arbetsgivare Namnteckning Telefon

Överenskommelsen godkännes
Underskrift av den frivillige Ifylls av FMCK Riksförbund

............................................................... ….....................................................................
(Ort och datum) (Ort och datum)

 ............................................................... .......................................................................
(Underskrift) (Underskrift)

(Namnförtydligande och befattning)

Överenskommelsen gäller fr o m



Grunder för ianspråktagande

För alla frivilliga gäller:

Tjänstgöringstid=heltid eller deltid. Heltid innebär att under tjänstgöringstiden ej kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Deltid
innebär att delvis kunna stå till totalförsvarets och arbetsmarknadens förfogande.

Utdrag ur lag (1992:1809) om totalförsvar och höjd beredskap
1§ -  - För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap.

Utdrag ur lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
4 kap. Fullgörande av värnplikt och civilplikt

7§  Totalförsvarspliktiga som har krigsplacerats enligt denna lag är skyldiga att fullgöra krigstjänstgöring under höjd beredskap.
8§ Om det i annat fall än som avses i 7§ behövs för Sveriges försvarsberedskap, får regeringen föreskriva att totalförsvarspliktiga som har
       krigsplacerats enligt denna lag skall fullgöra beredskapstjänstgöring. Beredskapstjänstgöring får för varje totalförsvarspliktig omfatta högst
       180 dagar fördelade på ett eller flera tjänstgöringstillfällen.

6 kap. Den allmänna tjänsteplikten

1§ När det råder höjd beredskap får regeringen föreskriva om allmän tjänsteplikt, om det behövs för att verksamhet som är av särskild vikt
      för totalförsvaret skall kunna upprätthållas. Föreskriften kan avse en viss del av landet eller en viss verksamhet.

2§  Allmän tjänsteplikt fullgörs genom att den som är totalförsvarspliktig
   1. Kvarstår i sin anställning eller fullgör ett uppdrag,
   2. Tjänstgör enligt avtal om frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret, eller
   3. Utför arbete som anvisas honom eller henne av den myndighet som regeringen bestämmer.
Arbete enligt första stycket 3 får inte, utan att den som tjänstgör samtycker till det, vara förenat med bruk av vapen mot annan.

10 kap. Straff mm

2§ En totalförsvarspliktig som uppsåtligen avviker eller uteblir från värnplikt, civilplikt eller annan tjänsteplikt, vägrar eller underlåter att
      lyda en förmans eller chefs order eller på annat sätt åsidosätter vad som åligger honom eller henne under tjänstgöring, döms, om
      gärningen är ägnad att medföra avsevärt men för utbildningen eller tjänsten i övrigt, för brott mot totalförsvarsplikten till böter eller fängelse
      i högst ett år.
Ansvar enligt första stycket inträder inte om straff för gärningen är föreskrivet i 21 kap. brottsbalken.

Uppsägning av avtalet

Avtalet sägs upp Uppsägningen bekräftas

Ort och datum Ort och datum

_______________________________________________ _______________________________________________
Underskrift Underskrift

Namnförtydligande och befattning Namnförtydligande och befattning 
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