
Officersförbundet är kritiskt till att För-
svarsmakten provanställer medarbetare 
upprepade gånger. 

Det har förekommit att 
medlemmar som tidigare 
jobbat som gruppbefäl, 
soldater eller sjömän 
(GSS) provanställs när de 
återvänder till sitt förband 
som specialistofficerare, 
något förbundet är mycket 
kritiskt till. 

– Man måste utgå från 
att kapaciteten hos den som varit anställd som 
GSS, sökt, utvalts, accepterats och klarat utbild-
ningen till yrkesofficer är känd av organisatio-

nen och lämplig. Dessa beslut är helt orimliga, 
säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbun-
det

Inget lagstöd
I nuläget finns det inget stöd i lagen för att 
sätta stopp för oskicket, men Officersförbundet 
uppmanar medlemmar som drabbas av detta att 
kontakta sin Officersförening. 

– Har du varit tidigare anställd och gått 
igenom en yrkesofficersutbildning med godkänt 
resultat är provanställning inte rimligt. Kan inte 
medlemmen få gehör för detta på egen hand 
bör Officersföreningen på förbandet påtala det 
orimliga. Det här är en av flera attityder som 
måste bort om Försvarsmakten ska kunna kalla 
sig en attraktiv arbetsgivare, säger Lars Fresker. 
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Officersförbundet kritiserar 
upprepade prOvanställningar

Lars Fresker

Med anledning av att felaktigheter hittats i 
pendlingsbeslut kommer kommer samtliga 
beslut att granskas.

– Syftet är att medarbetarna ska tillförsäkras 
vad de har rätt till enligt gällande kollektivavtal, 
säger Conny Jansson, ombudsman. 

Vid tidigare genomförda förbandsrevisioner 
har det upptäckts felaktigheter och stora skill-
nader i hur pendlingsbeslut utformas och hur 
ersättningar beräknas. Med anledning av detta 
genomför Försvarsmakten under hösten en 
översyn som ska vara klar senast 31 december.

Nytt beslut gäller från 1 januari 2016
De pendlingsbeslut som har identifierats som 
felaktiga ska ändras, där det nya beslutet ska 
gälla från och med den 1 januari 2016. 

– Det kommer självklart att ske i dialog 
med den berörde medarbetaren. Cheferna för 
respektive organisationsenhet ska dessutom i 
varje enskilt fall kontakta våra lokala fackliga 
företrädare för att informera och förhandla om 
den tänkta ändringen av pendlingsersättningen, 
förklarar Conny Jansson.

försvarsmakten  
granskar  
pendlingsbeslut

Välkommen till Akademikerkompetens 
kompetensdag i Stockholm den 21 septem-
ber. 

Kompetensdagarna är en kostnadsfri förmån för 
dig som är medlem i Officersförbundet.

Under en heldag får du kostnadsfritt kun-
skap och inspiration att ta med i ditt arbetsliv. 
Programmet är skräddarsytt för medlemmar 
inom Sacoförbunden och bjuder på kvalitativa 
föreläsare.

Under dagen i Stockholm får du lyssna till:
Anna Dyhre, Attraktiv arbetsgivare - floskel 

eller framgångsfaktor.
Emilia Åhfelt Dimitriadis, Värdegrund för att 

motverka kränkande särbehandling.
Henrik Andershed, Einstein och Du.
Anitha Risberg, Arbetsliv och stress.
Kelly Odell, Mänskligt ledarskap - 10 budord 

för den (o)fullständige ledaren.
Staffan Lindberg, Moder jord - för god att 

kolsyras! 

Anmälan och info: Mer information om 
dagen samt anmälningsformulär finns på www.
akademikerkompetens.se.

Akademikerkompetens genomför en kom-
petensdag i Gävle den 15 september. 

För anmälan, samt mer info om program, 
tid och plats se: www.akademikerkompetens.se.

Den sjunde september höjdes A-kasseer-
sättningen, vilket kan ge en ökad ersättning 
på 5 000 kronor innan skatt. 

Från 7 september är den högsta dagpenningen 
910 kronor under de första hundra dagarna, 
därefter blir den 760 kronor. Kompensationsni-
våerna på 80 och 70 procent behålls. 

Det innebär att den som har tjänat 25 025 
kronor i månaden får högsta dagpenning. Är 
man arbetslös på heltid får man då 20 020 

kronor före skatt, drygt 5 000 kronor mer än 
dagens maxbelopp på 14 960 kronor. Även 
grundbeloppet höjs från dagens 320 kronor till 
365 kronor.

Akademikernas a-kassa är den A-kassa som 
Officersförbundet är anslutet till. Det är den 
största a-kassan med cirka 680 000 medlem-
mar. AEA består huvudsakligen av olika Saco-
förbund samt Vårdförbundet.  
För mer information se a-kassans hemsida 
www.aea.se.

Saco har tecknat ett samarbetsavtal med 
Danske Bank. 

Avtalet träder i kraft vid årsskiftet. För att Of-
ficersförbundets medlemmar ska kunna ta del 
av erbjudandet måste 
förbundet teckna 
ett eget avtal med 
Danske Bank.

– Vi har ännu inte 
hunnit ta ställning 
till avtalet men kom-
mer så snart vi träffat 
Danske bank att ut-
värdera det och återkommer med information, 
säger Peter Löfvendahl, Officersförbundets 
förbundsdirektör.

akademikerkOmpetens i stOckhOlm

höjd a-kassa från den sjunde september

påminnelse: akademi-
kerkOmpetens i gävle

nytt sacO-avtal  
med danske bank

Officersförbundet på turné i uppsala
Onsdag 16/9 till torsdag 17/9 besöker Of-
ficersförbundets kansli Ärna garnison. 

Förbundet genomför föreläsningar, bland an-
nat om pension, samt besöker medlemmarnas 

arbetsplatser. 
Förbundet försöker under besöket även 

locka fram frågvisa medlemmar ur sina gömslen 
medelst medlemsfika. 

För mer info, kontakta OF Ärna. 


