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I går skickade Officersförbundet ut ett 
pressmeddelande med anledning av För-
svarsberedningens rapport.

Officersförbundet tycker att det är bra att För-
svarsberedningen är tydlig med att Rysslands 
aggression mot Ukraina innebär att risken för 
militära angreppshot ökat även i vårt närom-
råde. Den vilja till ökad ambition som finns 
avseende att stärka Försvarsmakten och höja 
beredskapen välkomnas. Allt hotas dock av re-
geringens beslut att Försvarsmakten ska minska 
lönekostnaderna till 2019.  

Ambition och verklighet
Försvarsberedningens beskrivning av vad som 
påverkar säkerhets- och försvarspolitiken och 
att omvärlden väsentligt har förändrats ligger 
i linje med Officersförbundets uppfattning. 
Konsekvenserna av deras beskriving tas också 
om hand genom att beredningen vill se en ökad 
ambition avseende genomförandet av liggande 
inriktningsbeslut, öka tillgängligheten ytterli-
gare och prioriterar att bygga upp krigsförban-
den genom bemanning, materiel och övningar. 

Ambition och verklighet är dock inte samma 
sak. Regeringens beslut om att Försvarsmakten 
ska minska lönekostnaderna riskerar fortfarande 
att rasera hela reformen.

– Våra medlemmar står inför ett konkret hot 
om försämrad arbetsmiljö och sämre anställ-
ningsvillkor om Försvarsmakten tvingas att 
fullfölja regeringens beslut om att lönekostna-
derna ska minskas. Jag upprepar vårt krav på att 
regeringen tar tillbaka detta beslut, säger Lars 
Fresker, ordförande för Officersförbundet.

Justeringar behövs
Delar av försvarsberedningen har dock upp-
märksammat att det behöver göras justeringar 
i finansieringen redan de närmaste åren. Offi-
cersförbundet menar också att det även behöver 
göras en bättre analys av den långsiktiga 
finansieringen. Även om det talas om anslags-
ökningar så ser inte Officersförbundet att dessa 
till fullo möjliggör den nödvändiga ökningen 
av ambitionen som beredningen föreslår.

– Jag ser inte att finansieringen är löst på ett 
tillfredsställande sätt. Risken är fortfarande stor 
att tempot i reformeringen inte kan upprätthål-

las, säger Lars Fresker.
Försvarsberedningen 

lyfter också fram en del 
åsikter om officersförsörj-
ningen och officersutbild-
ningen. Officersförbundet 
delar inte beredningens 
syn vad gäller eventuella 
strukturella problem samt 
hur utbildningen av office-
rare ska ske i framtiden.

– Det är bra att bered-
ningen inser att de behöver stöd av en utred-
ning i dessa frågor eftersom deras uppfattningar 
inte är helt korrekta, säger Lars Fresker.

Ensidig solidaritetsförklaring
Officersförbundet noterar att Försvarsbe-
redningen föreslår åtgärder för att förbättra 
möjligheterna att kunna ge och ta emot stöd. 
Men fortfarande är det en svaghet i Sveriges 
säkerhets- och försvarspolitik att den bygger på 
en ensidigt uttalad solidaritetsförklaring. 

Förändrad Försvarspolitik 
FortFarande hotad

Lars Fresker

Fel i villkorsguiden 2014
Vissa saker går det troll i. En sådan är vår information i Villkorsguiden, sidan 24 om ersättning 
för övningsdygn alternativ B. Det står både fel i Villkorsguiden och i den rättelse vi gjorde i förra 
numret av Officerstidningen.

Det som gäller är: 988 kronor + 4 timmars ledighet + 0,023 x I-lönen per övningsdygn. 
Den pdf-version som ligger på hemsidan har nu rätt information.
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 Ersättning för omkostnadEr vid bytE av arbEtsort

Tack vare vårt kollektivavtal kan du få ersättning för besöksresor, bohagstransport,  
flyttresa, gardinpengar och dubbelhyra vid byte av arbetsort inom Försvarsmakten.

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

kallelse till Förbundsmötet

Officersförbundets förbundsmöte genom-
förs den 18 – 20 november 2014. Då träffas 
delegaterna på Best Western Täby Park 
Hotell utanför Stockholm för att besluta 
om förbundets verksamhet de närmaste tre 
åren.

Kallelse till förbundsmötet skickades i måndags 
till officersföreningarna via mejl. Nytt för den 
här gången är att inga handlingar kommer 
att tryckas upp inför förbundsmötet utan alla 
kommer att skickas per mejl. Delegaterna får 
själva skriva ut och ta med sig sina handlingar.

Liksom vid tidigare förbundsmöten kom-
mer vi att använda ett Påverkanstorg för att dis-
kutera inkomna motioner och andra angelägna 
ämnen.

Propositioner
Tillsammans med kallelsen fick förening-
arna också de propositioner och förslag som 
förbundsstyrelsen tagit fram och som handlar 
om verksamheten under nästa förbundsmötes-
period:

• Förbundsstadgar och rättshjälp
• Fackligt program 
• Ekonomi 

• Direktiv ersättningskommitté
• Förslag till Revisionsreglemente

Motioner
Alla medlemmar har rätt att komma med 
förslag till Förbundsmötet, så kallade motioner. 
En motion kan ta upp vilken fråga som helst 
som har facklig anknytning. Den kan också 
innehålla förslag på någon förändring i någon 
av de propositioner som förbundsstyrelsen 
skrivit.

I mejlutskickat fanns anvisningar för hur 
man skriver en motion och även en mall för att 
underlätta skrivandet. Senast den 18 augusti ska 
officersföreningarna lämna sina och medlem-
marnas motioner med yttrande för beredning 
av förbundsstyrelsen.

I utskicket framgår också hur många 
delegater respektive officersförening får delta 
med. Antalet beror på hur många medlemmar 
föreningen har, ju fler medlemmar desto fler 
delegater.

Handlingar på hemsidan
Propositionerna, anvisningar för motions-
skrivande, mall för att skriva en motion m.m. 
finns även att läsa och ladda ner på officers-

forbundet.se/om_forbundet under rubriken 
Förbundsmöte.

Tidplan  
12 maj: Kallelse till förbundsmöte, anvisningar 
om motionsskrivningar, propositioner m.m. 
skickas.
26 maj: Propositionerna som behandlar for-
malia och arbetsordning under förbundsmötet 
skickas. 
18 augusti: Motionstiden går ut.
18 september: Sista dag för anmälan av för-
bundsmötesombud.
09 oktober: Förbundsstyrelsens yttrande över 
inkomna motioner sänds som senast till offi-
cersföreningarna och förbundsmötesombuden. 
18-20 november: Förbundsmötet genomförs.


