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Officersförbundets krav för ett nytt pensiOnsavtal: 
behåll lägre pensiOnsålder 
för Officerare

påminnelse: anmälan 
till kOnferens
Årets första Avtals- och utbildningskonfe-
rens hålls den 1-2 februari. Sista anmäl-
ningsdag är 9 december. Varje officersför-
ening erbjuds 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
För mer information och anmälan, se 
officersforbundet.se. Sista anmälningsdag är 9 
december.

I torsdags återupptogs förhandlingarna 
om ett nytt tjänstepensionsavtal. De tre 
förbundsområdena inom OFR på staten, 
OFR/S, P, O, träffade Arbetsgivarverket för 
ett första möte. Ett av kraven gäller fortsatt 
lägre pensionsålder för yrkesofficerare.

I september sa Arbetsgivarverket upp tjäns-
tepensionsavtalet PA 03 gentemot OFR/S, P, 
O. SEKO och Saco-S har å sin sida kommit 
överens med Arbetsgivarverket om ett nytt pen-
sionsavtal, PA 16, där tidigare PA 03 inarbetats 
som Avdelning II gällandes födda 1987 eller 
tidigare. 

OFR/S,P,O som representerar cirka 100 000 
statligt anställda har däremot valt att förhandla 
vidare.

Efterlyser större inflytande
OFR/S,P,O vill framför allt se ett större 
ansvar från den statliga arbetsgivaren så att 
fler av medlemmarna orkar arbeta fram till 
sin pensionsålder. Utgångspunkten är att det 
behövs större inflytande för de medlemmar som 
ska jobba till 67 om de ska klara av att jobba 
längre. 

Bland annat så ska de ha rätt att gå ner i 
arbetstid i slutet av sitt arbetsliv utan att pensio-
nen drabbas. I det nya pensionsavtalet finns 
enligt OFR/S,P,O inga sådana rättigheter.

Pensionsålder för yrkesofficerare
De yrkesofficerare som är födda 1987 och 
tidigare omfattas fortsatt av PA 03 regler och 
går i pension vid 60 eller 61 års ålder. I det nya 
pensionsavtalet nämns dock inget om någon 
lägre pensionsålder för yrkesofficerarna.

Det innebär att yrkesofficerare som är födda 
1988 eller senare kommer att gå i pension vid 
67. Ett krav som framfördes vid torsdagens 
möte var att få till en lösning med lägre pen-
sionsålder även för dessa yrkesofficerare.

Fler krav
• I PA 16 görs lägre pensionsavsättningar för 
dem som är sjukskrivna och föräldralediga 
vilket OFR S,P,O är kritiska till.

• I det allmänna pensionssystemet i Sverige ges 
inga pensionsavsättningar för den som tjänar 
över 7,5 inkomstbasbelopp om året (idag drygt 
36 300 kronor per månad), även kallat ”taket”. 
Tjänstepensionen har traditionellt sett kompen-
serat för detta tak i den allmänna pensionen. 
OFR/S,P,O vill inte att de inom staten som 
tjänar mer än taknivån ska förlora på det nya 
tjänstepensionsavtalet relativt PA 03.

• OFR/S,P,O vill också att Trygghetsstiftelsen 
ska kunna användas när ett jobb blir alltför 
påfrestande så att medarbetare kan ställa om 
och finnas kvar i arbetslivet.

Officersförbundet 
vill avtala Om 
huvudskyddsOmbud

Den 3 november meddelade Försvarsmak-
ten arbetstagarorganisationerna (ATO) att 
myndighetens beslutsavsikt är att samver-
kansgruppen Försvarsmaktens centrala 
arbetsmiljökommitté (CAM) och Försvars-
maktens huvudskyddsombud (FM HSO) 
ska upphöra från och med årsskiftet.

Den 16 november lämnade OFR/O FM, OFR/
S, Saco-S FM och Seko försvar ett gemensamt 
svar till Försvarsmakten. Där föreslås att par-
terna gemensamt tar fram ett kollektivavtal som 
reglerar förutsättningarna för FM HSO. 

ATO uppfattar att Försvarsmakten i grund 
och botten delar uppfattningen om att FM 
HSO har en viktig roll att fylla men att myn-
digheten är tveksam till den legala grunden för 
uppdraget.

Efterfrågad och behövd funktion
- Även om CAM skulle upp-
höra så har Försvarsmakten 
ändå en fortsatt samverkans-
skyldighet rörande arbetsmiljö-
frågor. Vi på Officersförbundet 
medverkar gärna till en kon-
struktiv dialog kring effektivare 
samverkansformer, säger Pelle 
Avelin, ombudsman.

I svaret till Försvarsmakten 
poängteras att funktionen FM HSO varit både 
efterfrågad och behövd, av såväl arbetstagarna, 
skyddsombuden, ATO, arbetsgivaren och 
externa myndigheter.

Pelle Avelin

FAKTA OFR/S,P,O

OFR/S,P,O är ett förhandlande samver-
kansorgan för åtta självständiga fackför-
bund inom statlig sektor som tillsammans 
organiserar cirka 100 000 anställda. 
Medlemmarna finns inom Fackförbundet 
ST, Polisförbundet, Officersförbundet, 
Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvars-
förbundet, Tull-Kust och Ledarna.

FAKTA FM HSO & CAM

Försvarsmaktens huvudskyddsombud (FM 
HSO) ska, i nära samarbete med arbetsta-
garorganisationerna i Försvarsmakten (FM 
ATO), företräda alla försvarsmaktsanställda 
i arbetsmiljöfrågor och verka för en god ar-
betsmiljö gentemot Försvarsmaktsledningen.
    FM HSO har i uppdrag att samordna 
och ge stöd till organisationsenheternas 
huvudskyddsombud samt ytterst företräda 
Försvarsmaktens samtliga skyddsombud i 
relation till myndighetens ledning. 
    FM HSO företräder skyddsombuden i 
Försvarsmaktens centrala arbetsmiljökom-
mitté (CAM) som ordinarie ledamot. CAM 
är en av fem centrala samverkansgrupper 
enligt samverkansavtalet ASU-FM och har 
till att uppgift att samverka kring Försvars-

maktsövergripande arbetsmiljöfrågor.

Officersförbundet på 
turné: eksjö
Nästa vecka är det turnéstopp i Eksjö ons-
dag och torsdag 2-3 december. Då besöker 
ombudsmän och förbundsrepresentanter 
Ing 2 från lunch till lunch.

Turnébesöket innehåller bland annat en föreläs-
ning på temat arbetstid, förbundsaktuella frågor, 
medlemsfika, tipstävling och besök på medlem-
marnas arbetsplatser. 

Tanken är att kunna erbjuda lättillgänglig 
utbildning och möjlighet att ställa frågor om 
medlemskapet och anställningen. 

För mer information, kontakta gärna OF 
Eksjö Garnison.

http://www.officersforbundet.se
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lagerrensning i vår webbshOp - rättelse!
I annonsen i föregående Officersinfo angavs 
priserna på profilprodukterna exklusive 
moms. I vår webbshop visas dock priserna 
inklusive moms, se annonsen till höger.

Flera profilprodukter till nedsatta priser: USB-
minnen, powerbanks, handvärmare och termosar. 
Passa på att fynda i vår webbshop! 

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

