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Ny orgaNisatioN MsK Flyg

FilM och webb oM  
peNsioNer För uNga

”När man är en glad pensionär då är man aldrig nånsin sur och 
tvär. Vi går på kafferep å bara har det bra, för bra ska pensionärerna 
ha”

Statligt anställda har idag marknadens bästa tjänstepensioner, 
något som facken har förhandlat fram. Men nu vill arbetsgivaren 
göra om dealen för unga anställda. 

Vi förhandlar därför nu för:
Bra och trygga pensioner även till dem som är unga nu 
Att anställda som inte vill vara aktiva och själva placera sina 
pensionspengar ändå ska få en bra slutpension 
Att arbetstagare och arbetsgivare ska dela på ansvaret för en 
bra slutpension

Officersförbundet har tillsammans med en rad andra fackför-
bund inom OFR tagit fram en pensionssajt och –film.  
www.gladpensionär.se

•
•

•

Den 18 september ska ombuden till förbundsmötet vara anmälda 
till Officersförbundets kansli. Anmälan av ombud görs av respektive 
officersförening på den blankett som skickades ut i samband med kal-
lelsen till förbundsmötet.

Andra datum att hålla reda på:
8 september Valberedningen skickar ut sitt tredje förslag på för-  
  bundsstyrelse m.m. (Remiss 3).
9 oktober  Alla motioner med förbundsstyrelsens yttrande   
  skickas ut.
15 oktober Sista dag för reaktioner på Valberedningens Remiss 3.
27 oktober Valberedningens slutliga förslag skickas ut. Beslut tas  
  på förbundsmötet.
18 – 20 november  Förbundsmöte

aNMäl oMbud till  
FörbuNdsMötet

Bemanning av den nya organisationen för MSK Flyg inför kom-
mande verksamhetsövergång till FMV är avslutad.

Den nya organisationen startade formellt den 1 september. I praktiken 
kommer dock den nya organisationen införas successivt under hösten. 
Detta beror främst på hur de idag gällande tillstånden för FM att bedriva 
flygverksamhet ser ut.

Verksamhetsövergång
Vid årsskiftet kommer drygt halva nuvarande organisation att överföras 
till FMV. De individer som är placerade i befattningar som ska till FMV 
kommer under hösten få erbjudande från FMV om att följa med genom 
verksamhetsövergång. Den som tackar ja till det erbjudandet får en ny 
civil anställning från den 1 januari 2015. 

– En civil anställning i FMV innebär, även för den som idag är yrkes-
officer, att individen lämnar sin anställning vid Försvarsmakten ”för gott” 
och istället får en civil anställning vid FMV med 65 års pensionsålder, 
säger Conny Jansson, ombudsman.

Växeltjänstgöring
De yrkesofficerare som berörs av övergången till 
FMV kommer kunna tacka nej till FMV erbjudan-
de om verksamhetsövergång. Den som tackar nej 
får då istället ett erbjudande om växeltjänstgöring 
vid FMV. En sådan växeltjänstgöring innebär att 
den enskilde blir tjänstledig från FM för att istället 
erhålla en tidsbegränsad anställning som yrkesof-
ficer vid FMV. Individen har således kvar sin 
anställning i FM (och därmed också nuvarande 
pensionsålder) och kan också gå tillbaka till sin 
anställning som yrkesofficer i FM i framtiden.

Mer info
Officersinfo återkommer med information om detaljerad tidplan och 
hantering av såväl erbjudandet om verksamhetsövergång som växeltjänst-
göring.

Conny Jansson

Officersförbundet och Försvarsmakten har nu kommit överens om 
fördelningen av Rals-pengarna till förbanden.

Årets revisionsförhandlingar, Rals 2014 är nu avslutade på Försvars-
maktsnivå. Nu kan alltså förhandlingarna och de lönesättande samtalen 
vid förbanden starta. 

Vid avtalskonferensen i nästa vecka kommer föreningarna att få 
besked om hur fördelningen ser ut och vilka motiv som ligger bakom. 
Försvarsmakten kommer i närtid sända ut information om fördelningen 
till förbanden.

rals 2014
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