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3 000 i utlandstillägg

3 000 kronor extra i månaden när du tjänstgör utomlands för att kompensera dina extra 
omkostnader i Sverige under utlandstjänstgöringen. Det här utlandstillägget får du och 
dina kollegor tack vare kollektivavtalet. 

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

Försvarsmakten ska redovisa delar av FM 
Org 18 till uppdragsgivaren (Försvarsde-
partementet, Regeringskansliet) den 30 
maj. 

– Vi vet ännu inte med vilken upplösning 
Försvarsmakten kommer att redovisa det hela 
men innebörden är trots allt att ÖB tills dess 
måste ta ställning till helheten. FM org 18 är ju 
huvudsakligen en ren konsekvens av regerings-
beslut 5 (RB 5), uppdraget från regeringen att 
minska Försvarsmaktens planerade lönekost-
nader med 500 miljoner från 2019, säger Peter 
Löfvendahl.

Konsekvenserna kan aldrig bli bra
Det handlar fortfarande om att redovisa en pla-
nering. Det är hur det hela slutligen kommer 
att realiseras som är det centrala. Officersför-
bundets bedömning är att konsekvenserna av 
RB 5 och FM org 18 aldrig kan bli bra och det 
är rimligt att det centrala i ÖB redovisning är 
beskrivningen av konsekvenserna. Om hela RB 
5 kommer att realiseras är det bara att inse att 
det inte finns några som helst förutsättningar 

att det blir bra för vare sig Försvarsmakten, dess 
personal eller för Sveriges försvarsförmåga, det 
är i alla fall Officersförbundets uppfattning. I 
en debattartikel i Svenska Dagbladet den 25 
april krävde därför förbundsordförande Lars 
Fresker att regeringen ska upphäva RB 5.

Det finns dock delar av det som 
planeringsgruppen arbetat med som kan 
komma att utveckla Försvarsmakten i 
positiv riktning i förhållande till nuvarande 
försvarsmaktsorganisation. Till exempel har 
man kommit längre med den personella 
försörjningsbarheten. Andra exempel 
är flygvapnets principiella idé hur man 
övergripande vill organisera sig och arméns 
föreslagna nya brigadstruktur.

Lång väntan på instruktioner
Nästa tidpunkt av betydelse i arbetet med FM 
org 18 är den 26 maj då samverkan mellan Of-
ficersförbundet och FM är planerad att ske.   

Därefter får vi fortsätta dialogen med 
regeringen och tidigast till halvårsskiftet räknar 
vi med att uppdragsgivarens första reaktioner 
på FM org 18 och dess konsekvenser kom-

mer i form av fortsatta 
planeringsanvisningar till 
Försvarsmakten. Sedan får 
vi nog vänta till höstbud-
geten i september och till 
regleringsbrevet i decem-
ber för vidare instruk-
tioner från regeringen 
avseende framtiden. Det 
är ju bara en begränsad 
del av det som Försvars-
makten redovisar som ligger inom ramen för 
vad ÖB kan besluta själv. Det mesta kräver 
regeringsbeslut och en del kräver förmodligen 
även ett riksdagsbeslut.

– Vi får inte glömma bort att försvarsbered-
ningens rapport som kommer den 15 maj och 
riksdagsvalet i höst kan påverka den fortsatta 
processen. Slutligen vet vi inte vart det hela 
kommer att ta vägen och hur regeringen ställer 
sig till RB 5 och FM org 18 förrän vi har en ny 
inriktningsproposition på bordet 2015, säger 
Peter Löfvendahl.
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