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Partsgemensam utbildning lönesättande samtal

Mer lön utoMlands
Tack vare kollektivavtalet får du högre lön när du jobbar utomlands. Vid utlandstjänstgöring i  
internationell militär insats har du din ordinarie I-lön x 1, 3 + ett tillägg på 8 000 kronor.

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

I samband med avtals- och utbildningskonferensen den 20-21 maj 
genomförs en partsgemensam utbildning inför kommande lönere-
vision torsdagen den 22 maj. 

Deltagare vid den gemensamma utbildningen ska för Officersförbun-
dets del vara samma två representanter för varje förening som deltar i  
förbundets avtals- och utbildningskonferens. Från Försvarsmakten deltar 
HR-cheferna. 

Anmälan till avtals- och utbildningskonferensen på Officersförbundets 
hemsida gäller även som anmälan till den gemensamma utbildningen för 
föreningens två representanter. Under Övrigt ska det anges Deltar den 
22.a eller Deltar ej den 22:a.

Skyddsombuden deltar endast på förbundets egen konferens den 20-
21 maj.

Mer information om program, tider och resor kommer till berörda 
efter sista anmälningsdag den 14 april.   

Årets undersökning fokuserar på att få en god förståelse av hur 
medlemmarna ser på sin yrkesvardag. Då har vi sedan ett färskt 
underlag där vi kan visa vad våra medlemmar anser om Försvars-
makten som arbetsgivare och hur försvaret fungerar. 

I år är det valår och som vi alla vet står försvaret inför en lång rad viktiga 
beslut. Då är det viktigt att kunna visa vad officerare, soldater och sjö-
män faktiskt anser om verkligheten. 

Ett annat viktigt syfte med undersökningen är att ta reda på hur du 

som medlem ser på förbundet och ditt medlemskap, vad som fungerar 
och vad som behöver förbättras. 

Värdefulla svar
Medlemsundersökningen genomförs i samarbete med Ipsos och har 
skickats till 1400 slumpmässigt utvalda medlemmar. Deadline för att 
svara är den 22 april. Alla svar är mycket värdefulla för undersökningens 
kvalitet och tillförlitlighet. Påminn gärna dina kollegor som fått under-
sökningen om att svara.

medlemsundersökning Pågår

Nuvarande huvudskyddsombud för För-
svarsmakten, FM HSO, kommer att sluta 
och ett nytt ska tillsättas från den 1 novem-
ber 2014. Officersförbundet, Försvarsför-
bundet, Seko försvar och Saco-S FM har 
beslutat att gemensamt utse nästa huvud-
skyddsombud och ersättare. 

Att vara Försvarsmaktens huvudskyddsombud 
är ett förtroendeuppdrag som löper på tre år. 
Som FM HSO är man också facklig förtroen-
deman, därför är det en uppgift för de fackliga 
organisationerna att utse denne. Den som väljs 
till FM HSO ska bland annat uppfylla följande 
villkor:

Medlem i antingen Officersförbundet, 
Försvarsförbundet, Seko försvar eller  
Saco-S FM. 
Vara skyddsombud. 

•

•

Breda kunskaper inom arbetsmiljö-
området.
I övrigt lämplig för uppdraget.  

– Att vara Försvarsmaktens huvudskydds-
ombud är ett uppdrag som är nära kopplat till 
det fackliga arbete som bedrivs inom arbets-
miljöområdet. Det är därför självklart att vi 
fackliga organisationer utser Försvarsmaktens 
huvudskyddsombud. Förbandens huvud-
skyddsombud är vår viktigaste referenskälla vid 
valet och därför ingår nuvarande FM HSO  i 
valprocessen, säger Lars Fresker, Officersförbun-
dets ordförande. 

Företräder försvarsmaktsanställda
FM HSO ska, i nära samarbete med FM ATO, 
företräda alla försvarsmaktsanställda i arbets-
miljöfrågor och verka för en god arbetsmiljö 

•
•
•

gentemot Försvarsmaktsledningen. 
Försvarsmaktens huvud-

skyddsombud har i grova 
drag i uppdrag att samordna 
och ge stöd till organisa-
tionsenheternas huvud-
skyddsombud samt ytterst 
företräda Försvarsmaktens 
samtliga skyddsombud 
i relation till myndighe-
tens ledning. FM HSO 
företräder skyddsombuden 
i Försvarsmaktens centrala 
arbetsmiljökommitté (CAM) som ordinarie 
ledamot. 

Läs mer om uppdraget och vad som krävs i 
annonsen som finns publicerad på startsidan på 
www.officersforbundet.se.

nytt huvudskyddsombud ska utses

Lars Fresker
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