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SemeSterlönegarantitviSten: 
viktigt med motivering till 
beStridande av Skuld

avtalS- och utbildningSkonferenS 
1-2 februari 2016, anmäl SenaSt 9 december
Årets första Avtals- och utbildningskonfe-
rens hålls den 1-2 februari på Quality Hotel 
Globe i Stockholm.

Syftet med Avtals- och utbildningskonferen-
serna är att stärka samtliga officersföreningar 
genom information och utbildning som rör 
befintliga avtal och förbundsaktuella frågor. 
Andra saker som berörs är officersförening-
arnas roll i opinionsbildningen, arbetsmiljö, 
Officersförbundets rekryteringsverksamhet och 
försäkringar samt att det ges utrymme för att 

reflektera över rollen som förtroendevald. 
Varje förening kommer att erbjudas två 

platser vid konferensen.

Tid och plats
Start: 1 februari kl. 12.00 (lunch från 11.00).
Slut: 2 februari kl. 17.00. 
Plats: Quality Hotel Globe, Stockholm.

Mer info och anmälan
Sista anmälningsdag: 9 december. För mer in-
formation och anmälan, se officersforbundet.se.

Försvarsmakten har nu kallat till tvisteför-
handling för de drygt 900 som har fått mer 
än 3 000 kronor felaktigt utbetalt. Någon 
tid när Försvarsmakten vill påbörja för-
handlingen har inte angetts. 

Att Försvarsmakten påkallar förhandling inne-
bär att de anser att dessa 900 borde reagerat på 
att de fått för mycket lön och sparat pengarna 
för återbetalning. Försvarsmakten vill via tvis-
terna kräva in dessa pengar därför att myndig-
heten anser att de som fått större belopp än 
3 000 kronor borde ha insett att de fått för 
mycket.

– Vi kommer så 
klart att behandla 
våra medlemmars 
bestridande utifrån 
rådande praxis. Det 
är omöjligt att på 
förhand säga om god 
tro är tillämpligt, eller 
om hela eller någon 
del av skulden måste 
återbetalas. Alla som 
bestridit måste därför 
förbereda sig på att just 
deras tvist kan sluta med att Försvarsmakten 
får rätt och därför spara pengar så att man kan 
betala tillbaka. Man måste också vara beredd på 
att Försvarsmakten vill ha ränta på pengarna, 
säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör på 
Officersförbundet.

Viktigt lämna in skäl
Vid en återbetalning ska medlemmen dock ha 
möjlighet att i normalfallet dela upp betalning-
en på upp till sex månader, men återbetalnings-
tiden kan även utsträckas längre. 

Officersförbundets kansli har, tillsammans 
med föreningarna ute på förbanden, påbörjat 
förberedelser för att vara beredda när Försvars-
makten vill påbörja förhandlingarna. Det är 
mycket material om var och en som måste 
samlas in. 

– Det borde vara en del underlag som både 
vi och Försvarsmakten behöver, exempelvis 
lönespecifikationer. Därför har vi frågat om vi 
kan ta fram dessa fakta gemensamt ur PRIO. 
Jag vill dock påminna var och en om att lämna 
in sina skäl till officersföreningen på förbandet 
kring varför ni inte reagerat. Det kommer 
att krävas i tvisteförhandlingen, säger Peter 
Löfvendahl.

Har kontrollerat medlemskap
Officersförbundet har också kontrollerat vilka 
av de 900 som var medlemmar i förbundet i 
september eller tidigare. Det var i september 
som kravbrevet sändes ut av Försvarsmakten. 

Officersförbundet kan, utifrån stadgar och 
lagstiftningen, endast förhandla för de som är 
medlemmar. Det är lika viktigt att förbundet 
inte missar någon bestridande medlem som kan 
ha blivit felaktigt registrerad som oorganiserad 
av Försvarsmakten.

inga framSteg 
rörande inSatS-
arbetStid
Officersförbundet kämpar för att omför-
handla det nu gällande arbetstidsavtalet. 
Det är framförallt paragrafen om insatsar-
betstid som omförhandlingen gäller, men 
även andra delar diskuteras.

– Försvarsmakten har haft en felaktig till-
lämpning av avtalet sedan 2013 vilket drabbat 
många medlemmar, säger Peter Löfvendahl. 

Officersförbundet har i flera års tid försökt 
få Försvarsmakten att sluta med den felaktiga 
tillämpningen – och även vid några tillfäl-
len fått myndigheten att medge felaktigheten 
– men det har inte fått stopp på beteendet. Våra 
officersföreningar tvingas att påkalla nya tvister. 

Belastningen på medlemmarna ökar
Det pågår fortfarande förhandlingar om 
arbetstidsavtalet och det finns möten utsatta 
under november och december. Så länge som 
förhandlingarna känns meningsfulla läggs 
tvisterna vilande. 

– Vi hoppas naturligtvis att vi kan komma 
överens långsiktigt istället för att lösa en tvist i 
taget, säger Peter Löfvendahl.

Från att från början varit fråga om översyn 
av i första hand villkoren vid insats och övning 
har omfånget av arbetet dock ökat. Försvars-
makten säger sig se ett ökat behov av att minska 
kostnaderna för verksamheten. För Officersför-
bundet har det blivit tydligare att belastningen 
på våra medlemmar ökar. Det gör att det även 
finns ett behov av att tydligare reglera hur 
mycket arbetstid som får tas ut och hur vila ska 
ges.

Efterlyser röd tråd
– Vi har redan idag ett avtal som medger stor 
frihet för Försvarsmakten att disponera våra 
medlemmar, men det måste finnas en röd tråd 
mellan ersättningarna så att de hänger ihop, 
säger Peter Löfvendahl.

Ambitionen att minska kostnaderna för 
personal genom att sänka ersättningarna är 
något som Officersförbundet tycker är felaktigt 
och direkt kontraproduktivt. 

– Försvarsmaktens personal är mycket villig 
att ställa upp för försvaret, men det finns en 
gräns. Försvarsmakten måste förstå att om man 
försämrar villkoren kommer fler att lämna. Det 
slår direkt emot den långsiktiga målsättningen 
att bygga ett hållbart försvar. Personal måste få 
kosta, säger Peter Löfvendahl. 

Peter Löfvendahl

http://www.officersforbundet.se
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lagerrenSning i vår webbShop
Passa på att fynda i vår webbshop! Flera profilprodukter till nedsatta priser: USB-minnen, 
powerbanks, handvärmare och termosar. Priserna gäller från och med fredag . Fredag den 20 november och måndag den 

23 november är kansliet stängt på grund 
av flytt. Under dessa dagar kommer även 
telefonväxlarna att vara avstängda. 

I slutet på nästa vecka flyttar kansliet tillbaka 
till nyrenoverade lokaler på Sturegatan 15 och 
håller därför stängt 20 och 23 november. Den 
24 november öppnar kansliet igen som vanligt.

kanSliet flyttStängt 
20 & 23 november

I mitten på januari får Officersförbundets 
webb nytt utseende. Den får då bättre till-
gänglighet i alla typer av enheter – datorer, 
surfplattor och smarta mobiltelefoner. Sam-
tidigt byter förbundet till ett nytt medlems-
register. Inloggning på hemsidan kommer 
att ske med e-legitimation.

– Huvudanledningen till att vi byter medlems-
register är att det nuvarande systemet är svårt att 
vidareutveckla, säger Pelle Avelin, ombudsman.

Från den 12 januari planeras den nya web-
ben och medlemsregistret vara i drift.

E-legitimation från 12 januari
För att logga in på Mina sidor på webben 
kommer du från och med 12 januari att behöva 
e-legitimation. Beroende på vem som ger ut 
e-legitimationen kan den ha olika namn. 

En variant som flera banker står bakom kall-
las BankID. Med ett Mobilt BankID kommer 

du att kunna logga 
in via din mobiltele-
fon eller surfplatta. 
Instruktioner om hur 
du skaffar BankID/
Mobilt BankID 
kommer att finnas 
vid inloggning.

– Att logga in med e-legitimation är både 
smidigt och säkert. Medlemmarna kommer inte 
längre behöva hålla koll på särskilda lösenord. 
Dessutom höjer det säkerhetsnivån, säger Pelle 
Avelin.

Medlemsregistret stängt 18 dec. – 11 jan.
Inför övergången till det nya systemet kom-
mer medlemsregistret att vara stängt från den 
18 december till den 11 januari. Under den 
perioden kan du alltså inte logga in och ändra 
dina uppgifter. 

Du som medlem eller förtroendevald behö-

ver inte göra något inför bytet till det nya med-
lemsregistret. Alla uppgifter flyttas över med 
automatik. Men logga gärna in redan nu och 
dubbelkolla att dina uppgifter är uppdaterade.

Utbildning för föreningarna
Föreningarna kommer att få en manual för 
medlemshantering i det nya medlemsregistret. 
Vid Avtals- och utbildningskonferensen den 
1-2 februari kommer föreningarna också att få 
tillfälle att ställa frågor om det nya systemet.

E-faktura
Förbundet ser även över möjligheten att från 
och med andra kvartalet 2016 kunna erbjuda 
e-faktura. Fakturan presenteras då elektroniskt 
i din internetbank och efter godkännande från 
dig görs betalningen automatiskt på förfalloda-
gen.

ny webb och nytt medlemSregiSter i januari

http://officersforbundet.kund.profilesupport.se/
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