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Avtal om övningsverksamhet m.m. inom
Försvarsmakten (ÖVA)
Avtalet är tillämpligt vid övningsverksamhet eller motsvarande verksamhet.
Definitioner
Med Förbandsövning avses övning i förband för att öva och samträna stabs- och förbandsenheter i deras krigsuppgifter samt att pröva enheters krigsanvändbarhet.

Särskilda förmåner
1§
Arbetstagaren erhåller fria måltider i följande fall
1. Vid förbandsövning och annan övningsverksamhet av sådan art att arbetstagaren inte kan svara
för sin egen kost, bl. a vid sjötjänstgöring.
2. Vissa beredskaps- och insatssituationer (I-avtalet)
3. Tjänstgöring i högvakterna
4. Tjänstgöring under sådana förhållanden att rast ersätts med måltidsuppehåll
5. Överlevnadsövning
6. Deltagande som tävlande eller lagledare i av Försvarsmakten anordnade idrottstävlingar.
Anmärkning:
Med av Försvarsmakten anordnade idrottstävlingar avses produktionsuppdrag från
HKV GRO. Vid Försvarsmakten anordnade idrottstävlingar sker allt deltagande frivilligt.
Förbandsavtal får träffas om att fri måltid inte skall erhållas i fall som ovan avses eller att sådan
måltid skall erhållas i annat fall än som där anges.
2§
Arbetstagare har fritt logi när denne på grund av verksamhetens krav inte kan nyttja ordinarie
bostad.
3§
Vid förbandsövning har arbetstagaren rätt till fria måltider. Vid annan övningsverksamhet samt vid
sjötjänstgöring på marinens och av andra av marinen bemannade fartyg har arbetstagaren rätt till
fria måltider samt ett tjänstgöringstillägg med 62 kronor/dygn. Sådan måltid kan erbjudas vid
förbandet eller genom hänvisning till förtäringsställe där måltid erbjuds på arbetsgivarens bekostnad.
Tjänstgöringstillägget utbetalas för varje kalenderdygn varav mer än 8 timmar tagits i anspråk för
verksamhet enligt 1 § p 1-3 och 5. Om annan verksamhet än som avses i första stycket genomförs på
ö i skärgården eller annars på en isolerad ort som ej har förbindelse genom allmänna
kommunikationsmedel, och övernattning sker på orten, skall arbetstagaren - i fall där han ej har rätt
till traktamente enligt ALFA - erhålla fria måltider.
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Kan arbetsgivaren i fall som avses i första och tredje styckena på grund av föreliggande förhållanden
inte tillhandahålla de fria måltiderna, skall arbetstagaren erhålla en ersättning motsvarande
traktamente och förrättningstillägg.
För enstaka måltid som ej tillhandahålls erhåller arbetstagaren ersättning med ett belopp beräknat
på traktamente och förrättningstillägg för dag 1-15 enligt Försvarsmaktens avtal om rörlighet- och
kostnadsersättningar, med 20 % för frukost och 40 % för vardera lunch och middag.

Överlevnadsövningar mm
4§
Vid överlevnadsövningar eller annan likställd verksamhet erhåller arbetstagaren det antal måltider
som är förenligt med övningens mål och syfte.
Någon ersättning för ej erhållen måltid enligt 3 § fjärde och femte stycket utbetalas ej.

Giltighetstid
5§
Detta avtal gäller fr.o.m. 2003-02-01 med samma giltighet som ALFA. I och med detta upphävs FAS
avd B kap 3 b.

