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RevideRad tidsplan i pensionsföRhandlingaRna

våRens kuRseR och konfeRenseR

Officersförbundets kurser Och kOnferenser våren 2015

Kurs/konferens   Tid  Sista anmälan 
avtals- och utbildningskonferens 1 26-27 januari 15 december 2014 
förbundskurs 1:1   10-13 mars 30 januari
förbundskurs 2   14-21 april  19 februari
arbetsmiljörätt för chefer         6 maj 27 mars
avtals- och utbildningskonferens 2 12-13 maj 23 mars

I avtalsrörelsen 2013 kom parterna överens om förhandla fram ett nytt 
statligt pensionsavtal till årsskiftet 2014/15. Den tidsplanen håller inte 

utan kommer att revideras. Parterna fortsätter därför förhandlingarna 
efter årsskiftet.  

Under våren anordnar Officersförbundet tre centrala kurser och två konferenser. Den första avtals- och utbildnings-
konferensen äger rum redan i januari och vi behöver officersföreningarnas anmälan senast den 15 december.

Förbundskurs 1, FK 1
Facklig grundkurs som vänder sig till styrelseledamöter utan tidigare 
facklig erfarenhet som ska arbeta med lokala fackliga frågor på sina 
förband. Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper 
i fackligt arbete. Exempel på kursinnehåll är facklig baskunskap avseende 
lagar och förordningar, anställningsvillkor samt arbetstagarens/medlem-
mens rättigheter och skyldigheter. Deltagarna får dessutom information i 
frågor som är aktuella för Officersförbundet. 

Kursdeltagarna bör ha gått lokal facklig grundkurs.

Förbundskurs 2, FK 2
Facklig förhandlingskurs som vänder sig till förtroendevalda med erfaren-
het av styrelsearbete och förhandlingar på lokal nivå. Målet med kursen 
är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i förhand-
lingsteknik och samverkan. Kursen bygger till stor del på ”rollspel” där 
deltagarna själva ”spelar” representanter för arbetsgivare och arbetstagar-
organisationer. Spelet grundar sig på aktuella avtal inom Försvarsmakten. 

Kursdeltagarna ska ha genomfört FK 1.

Arbetsmiljörätt för chefer
Kursen tar upp juridiska och straffrättsliga aspekter av arbetsmiljölagstift-
ningen.

Kursens målgrupp är förbandschef, krigsförbandschef, ställföreträdare 
eller blivande dito eller enhetschef motsvarande som har delegerade ar-
betsmiljöuppgifter eller på annat sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor, eller 
den som är intresserad av att utveckla sig inom arbetsmiljöområdet.

Mer information och anmälan
Läs mer om förbundets kurser och anmäl dig på  
officersförbundet.se/facklig_utbildning

mailto:skoglund@officersforbundet.se
mailto:langlet@officersforbundet.se

