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Villkorsguiden 2014

Ersättning för rEstid
När du är på tjänsteresa får du 57 kronor i tim-
men i restidsersättning under icke arbetstid. 
Utan kollektivavtalet hade du och dina kolle-
gor inte fått någon ersättning alls.

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

du bestämmer öVer sparade 
semesterdagar
Arbetsgivaren kan inte tvångsutlägga spa-
rade semesterdagar för att du har fler än 35 
sparade dagar. 

Varje arbetstagare som har rätt till fler än 20 
betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får 
spara en eller flera av de överskjutande dagarna 
till ett senare semesterår. Men inte hur många 
som helst.

Hösten 2010 tecknades ett avtal för arbets-
tagare på det statliga området som innebär att 
man högst får ha 35 sparade semesterdagar. 

Om den outtagna semestern inte ryms inom 
de 35 dagar som får sparas, betalas s.k. ogulden 
semesterlön för det överskjutande antalet dagar.

En övergångsbestämmelse ger dock den som 
redan hade fler än 35 dagar möjligheten att ta 
ut dessa så att man senast 2015-12-31 har max 
35 dagar sparad semester.

Du kan inte tvingas ta ut sparad semesterdag
Officersförbundet uppfattar signaler om att 
Försvarsmakten försöker tvångsutlägga sparade 
semesterdagar för att få ner antalet sparade 

dagar och upprepar därför 
förra årets uttalande.

- Det finns inte något 
stöd för detta, vare sig 
i lag eller avtal. Varje 
anställd förfogar själv över 
sina sparade dagar och 
väljer själv när de ska tas 
ut, säger Niklas Simson, förhandlingschef.  

Niklas Simson

Villkorsguiden innehåller kortfattad 
information om vilka villkor som gäller i 
olika sammanhang för dig som är anställd 
i Försvarsmakten. 

Villkorsguiden bifogas nästa num-
mer av Officerstidningen till alla aktiva 
medlemmar. Villkorsguiden finns också 
att läsa på vår mobilsajt och att ladda ner 
på hemsidan under fliken material,  
www.officersforbundet.se/material

Välkommen till Akademikerkompetens kompetensdagar, en 
förmån för medlemmar i Officersförbundet.

Kompetensdagen i Växjö den åttonde april erbjuder fyra 
föreläsningar; Kundservice med rätt attityd, Attitydboosta dig 
själv, Politisk skandal! - Spelar det någon roll om du är man eller 
kvinna?”och Friskfaktorer i arbetslivet.

I Luleå den elfte april kan du ta del av följande fyra föreläsningar: 
Kundservice med rätt attityd, Led dig själv till att åstadkomma det 
du vill, God muntlig kommunikation - att vara maximalt profes-
sionell i det skarpa läget och Skulle du köpa dig själv?”

Kompetensdagen i Luleå äger rum på Norrbottensteatern. Där 
lottas det också ut 25 biljetter till teaterföreställningen ”Franken-
stein” som samma kväll spelas på teaterns stora scen.

   
Mer information och anmälan
Anmäl dig på http://akademikerkompetens.com/.  

kompetensdagar i 
Växjö och luleå

Den 20-21 maj arrangerar Officersförbundet en konferens där fokus 
kommer att ligga på arbetsmiljö. 

Varje förening erbjuds tre platser vid konferensen, två styrelsemedlemmar 
+ ett skyddsombud.

Konferensen genomförs på Scandic Star i Sollentuna utanför Stock-
holm.

Anmälan 
Anmäl er på www.officersforbundet.se/facklig_utbildning

Sista anmälningsdag är den 14 april. 

aVtals- och  
utbildningskonferens
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