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Fortsatta utmaningar inom Fm

Välkommen till Akademikerkompetens kompetensdagar om bland 
annat ledarskap, kreativitet och kommunikation. Kompetensda-
garna är en förmån för dig som är medlem i Officersförbundet.

Under en heldag får du kostnadsfritt kunskap och inspiration att ta med 
i såväl ditt arbets- som privatliv. Programmet är skräddarsytt för medlem-
mar inom sacoförbunden och bjuder på kvalitativa föreläsare. 

Den första kompetensdagen äger rum i Karlstad den 27 mars och er-
bjuder fyra föreläsningar; Attitydboosta dig själv!, dråpliga kulturkrockar, 
Utifrån-In: Varumärket som draglok i företags- & verksamhetsutveckling 
och Hållbarhet ger lönsamma affärer.

Mer information och anmälan
Anmäl dig på http://akademikerkompetens.com/. Program och anmäl-
ningsformulär läggs upp cirka fyra veckor före respektive kompetensdag.

Under 2014 hålls Akademikerkompetens på följande datum och orter:
Våren

Torsdag 27 mars i Karlstad – Program och anmälningsformulär  
finns publicerat.
Tisdag 8 april i Växjö
Fredag 11 april i Luleå
Tisdag 15 april i Sundsvall
Tisdag 27 maj i Stockholm

Hösten
Tisdag 23 september i Linköping
Torsdag 9 oktober i Eskilstuna
Tisdag 14 oktober i Malmö
Tisdag 11 november i Uppsala
Torsdag 20 november i Göteborg
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Officersförbundet delar Försvarsmaktens 
uppfattningar om att det finns utmaningar 
inom såväl materiel- som personalområdet 
under de kommande åren.  

I förra veckan presenterade Försvarsmakten sitt 
budgetunderlag, BU, för 2015. Officersför-
bundet samverkade detta i enighet då vi anser 
att det är relevant och att det klart och tydligt 
hänger ihop med Försvarsmaktens tidigare 
redovisningar till regeringen. 

Det finns, precis som Försvarsmakten 
säger, utmaningar på både personal- och 
materielområdet. De personalvolymer som 
planeras kommer att få konsekvenser för 
såväl produktion som vidmakthållande 
av krigsförband och upprätthållande av 
beredskap. Inom materielområdet finns det inte 
ekonomiska förutsättningar att skapa operativ 
balans med nuvarande inriktning.

– De planerade reduceringarna av kontinu-
erligt tjänstgörande personal innebär så stora 
obalanser mellan personella resurser och de 
uppgifter som ställts på Försvarsmakten att det 

får orimliga konsekvenser för våra medlemmars 
arbetssituation, säger Mikael Boox, ombuds-
man.

Officersförbundet ställer sig, precis som tidi-
gare år, tveksam till om de rationaliseringar som 
tillskrivs Försvarsstrukturutredningen kommer 
att kunna tillgodräknas i den omfattning som 
Försvarsmakten antar i sitt underlag, det vill 
säga 480 miljoner kronor 2015, 610 miljoner 
2016 och 760 miljoner 2017. Vår uppfattning 
är att de är för ambitiösa. Dessutom är vi också 
övertygade om att personalkostnaderna kom-
mer att bli högre än beräknat om Försvars-
makten ska kunna vara konkurrenskraftig och 
attraktiv på arbetsmarknaden. 

Reservofficerssystemet
Försvarsmakten beskriver också reservof-
ficerssystemet och vilka behov och krav som 
behöver ställas på tidvis anställda officerare och 
specialistofficerare. En, enligt Officersförbundet 
huvudsakligen bra beskrivning. Det förbundet 
ställer sig tveksam till är om alternativet som 
benämns ROK, det vill säga GMU, KMU och 

tre terminers reservof-
ficersutbildning, ger 
tillräcklig kvalitet.

– Diskussionen 
präglas emellanåt av 
en uppfattning att 
den grundläggande 
officersutbildningen 
vid Försvarshögsko-
lan omfattar en del 
som är en officersutbildning och en annan 
del som är någon form av generell akademisk 
utbildning som kan ersättas av vilken annan 
akademisk utbildning som helst. Det är en 
helt felaktig uppfattning. Den grundläggande 
officersutbildningen vid Försvarshögskolan är 
en yrkesexamen och det är ingen avgörande 
skillnad om man ska utöva officersprofessionen 
som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande, 
säger Mikael Boox.

Mikael Boox

Kompetensdagar För medlemmar
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KolleKtivavtalet ger dig betalt när  
du har jour 
Du vet väl att du får betalt när du har jour tack vare att Officersförbundet har tecknat 
kollektivavtal med arbetsgivaren. Vid jour får du ett tillägg på 60 kronor/timme på 
vardagar, 120 kronor/timme under helger och  180 kronor/timme under storhelger.

Du tjänar på kollektivavtal!
reglerad arbetstid och många andra förmåner gäller för dig och alla dina kollegor tack 
vare att du tror på idén om att föra en gemensam talan för kollektiva lösningar.  
fler exempel hittar du på www.officersforbundet.se/om_forbundet

Kursen vänder sig till ledamöter i Personalförsörjningsnämnd vid 
förband (nominerings-, befordrings- och antagningsnämnd). 

Målet med kursen är att ge deltagarna kunskaper om Försvarsmaktens 
personalförsörjning, Försvarsmaktens skolsystem, regelverk och styrdo-
kument inför urvalsarbete. Kursen belyser även fackets roll vid urval på 
lokal och central nivå. Kursen exemplifierar ett par metoder som kan 
användas av fackliga ledamöter. Deltagarna kan också sprida kunskaper 
och erfarenheter från det lokala arbetet till övriga medverkande.

Tid och plats
Kursen äger rum den  28 april - 29 april 2014 i Haninge, utanför  
Stockholm. Sista anmälningsdag: 17 mars 2014.

Anmälan på hemsidan
Du anmäler dig till kursen på 
http/www.officersforbundet.se/facklig_utbildning

Kurs För ledamot i personalFörsörjningsnämnd

personalnytt
Daniel Skoglund, informationsansvarig och chefredaktör för Officerstidningen kommer att 
vara föräldraledig från och med imorgon – september 2014. Eva Langlet är hans ställföre-
trädande och Linda Sundgren kommer att arbeta som reporter för Officerstidningen under 
Daniels föräldraledighet. 
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