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Pensionsavtalet: 
vi begär medling

medlemsregistret stängt 
18 december - 12 januari
Inför övergången till det nya systemet 
kommer medlemsregistret att vara stängt 
18 december - 12 januari. 

Du som medlem eller förtroendevald behöver 
inte göra något inför bytet till det nya med-
lemsregistret. Alla uppgifter flyttas över med 
automatik. Men logga gärna in och dubbel-
kolla att dina uppgifter är uppdaterade.

Tips: Skaffa BankID redan nu
Från den 14 januari planeras den nya webben 
och medlemsregistret vara i drift. För att logga 
in på Mina sidor på webben kommer du då att 
behöva BankID/Mobilt BankID. Med ett Mo-
bilt BankID kommer du att kunna logga in via 
din mobiltelefon eller surfplatta. BankID/Mo-
bilt BankID beställer du via din internetbank.

I förra veckan avvisade Arbetsgivarverket 
samtliga våra yrkanden i de pågående 
pensionsförhandlingarna. Eftersom vi inte 
har fått förhandla frågorna klart kommer 
medling begäras gällande tjänstepensions-
avtalet för 100 000 statligt anställda. Det 
nuvarande pensionsavtalet löper ut den 31 
december 2015. 

Officersförbundet förhandlar på statlig nivå 
tillsammans med poliser och statsanställda 
inom Offentliganställdas Förhandlingsråd 
(OFR/S,P,O).
 – Arbetsgivarverket har sagt nej till alla våra 
yrkanden och OFR/S,P,O begär nu medling. 
Hur detta ska gå till kommer att utredas och vi 
kommer att träffa Arbetsgivarverket igen nästa 
vecka, berättar Kerstin Persson, ställföreträdan-
de förhandlingschef på Officersförbundet.

Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare 
för OFR/S,P,O kommenterar läget så här:

 – Vi i facket vill fortsätta förhandla. Vi har 
reviderat våra yrkanden till att fokusera på de 

mest angelägna områdena till en nivå som är 
acceptabel för våra medlemmar och borde vara 
rimlig även för arbetsgivaren. När Arbetsgi-
varverket trots det avvisar alla våra yrkanden 
stänger de en dörr. Vi bedömer att vi som 
parter därför inte klarar av att lösa det här på 
egen hand.

Hon fortsätter:
 – Arbetsgivarverket gav i somras ett 

ultimatum till oss om att vi skulle släppa våra 
medlemmars frågor. Det var vi inte beredda att 
göra då och det är vi inte beredda att göra nu. 

Höjer pensionsåldern
Den 22 september sa Arbetsgivarverket upp 
pensionsavtalet och det löper ut vid årsskiftet.

– Vi vill ha lösningar i viktiga framtidsfrågor 
som är angelägna för båda parter. Hur ska vi 
få fler anställda att orka jobba till sin pensions-
ålder? Vi har presenterat flera förslag för att 
åstadkomma ett hållbart arbetsliv, exempel-
vis att använda Trygghetsstiftelsen mer och 
möjligheter att trappa ned i arbetstid i slutet av 
arbetslivet. Det är anmärkningsvärt att Arbets-
givarverket är så ointresserade av dessa frågor, 
säger Åsa Erba Stenhammar.

Det finns också andra utestående frågor 
som hur ska säkerheten kunna garanteras då 
Arbetsgivarverket höjer pensionsåldern för 
bland annat framtida flygledare och yrkesoffice-
rare födda 1988 eller senare.

–  Uppsägningen av pensionsavtalet får 
dock inga konsekvenser för de som är födda 
1987 och tidigare, säger Kerstin Persson.

FÖrbundet 
Åter PÅ 
sturegatan 15
Officersförbundet har nu efter drygt ett års 
frånvaro flyttat tillbaka till Sturegatan 15.

Förbundet har varit delägare i fastigheten på 
Sturegatan sedan byggnationen 1969. Förutom 
att ge bättre arbetsmiljö för de anställda kom-
mer renoveringen även att förbättra förbundets 
ekonomi.

– Vi var tvungna att renovera fastigheten ef-
tersom el, vatten, avlopp, hissar och ventilation 
var minst 30 år gammalt. Huset började förfalla 
och värdet sjönk konstant, säger Peter Löfven-
dahl, förbundsdirektör på Officersförbundet.

Renoveringen var nödvändig för att värdet 
på huset inte skulle minska. Kostnaden för 
renoveringen kommer att skrivas av i enlighet 
med gällande riktlinjer, vidare kommer intäk-
terna från fastigheten att stiga.

Dragit ned
Förbundet disponerade tidigare ett helt 
våningsplan i huset, men har nu endast en del 
av ett plan. Renoveringen har också medfört 
att intresset för utomstående att hyra lokaler i 
huset till marknadsmässiga priser ökat.

– Kansliets personal-
styrka har minskat suc-
cessivt de senaste 15 åren 
varför vi hade för mycket 
yta, vilket vi åtgärdat nu. 
Vi kan nu också hyra ut 
en större del av huset. Det 
har tack vare renoveringen 
fått modern infrastruktur 
rörande exempelvis kabel-
dragningar, ventilation och 
annat. Det betyder också att lokalkostnaderna 
för kansliet minskar, säger Peter Löfvendahl.

Fastigheten Sturegatan 15 ägs av Stoff  AB 
som består av Officersförbundet och fackför-
bundet ST.

– Ägandet i fastigheten är en av flera pus-
selbitar bakom varför Officersförbundet hittills 
inte behövt höja några medlemsavgifter under 
de senaste två förbundsmötena, utan istället 
faktiskt kunna sänka avgifterna för de med 
lägst inkomster, säger Peter Löfvendahl.

Återanvänder
Officersförbundet och ST har i renoveringen 
återanvänt det som går att återanvända, till 
exempel fönster, fasad, stomme och restaurang-
kök, men ersatt skadad, sliten eller hälsovådlig 
materiel.

– Vi har strävat efter att välja enkla och 
funktionella byggnadsmateriel med lång håll-
barhet vid renoveringen, säger Peter Löfven-
dahl.

Peter Löfvendahl
semesterlÖnegarantin:
inväntar FÖrhandling
Det är många som har hört av sig till 
förbundet med frågor gällande semesterlö-
negarantin. Någon tid när Försvarsmakten 
vill påbörja förhandlingen har fortfarande 
inte angetts.

– Eftersom Försvarsmakten verkar sakna 
förmåga att ta tag i det här ärendet, så verkar 
det ta lång tid, därför ber vi medlemmarna att 
avvakta. Om du uppfattar att du har gjort ett 
bestridande och du får fortsatta kravbrev eller 
löneavdrag från Försvarsmakten, kontakta din 
chef, HRC och din lokala officersförening, 
säger Susanne Nyberg, förhandlingschef på 
Officersförbundet.

Förbundet ber medlemmarna att spara all 
dokumentation som rör semesterlönegarantin 
inför framtida tvist.

Läs gärna mer i det PM som förbundet 
tidigare publicerat på webben.

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.
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