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Så blir din tjänStepenSion efter årSSkiftet
Från årsskiftet träder ett nytt pensionsavtal, 
PA 16, i kraft för de statsanställda. Trots att 
Officersförbundet ännu inte skrivit på PA 16 
kommer du när det gäller intjänande av och 
rätt till framtida tjänstepension att omfattas 
av samma regler som medlemmarna i de 
Saco-förbund och i Seko som undertecknat 
det nya pensionsavtalet. 

Om du är född 1987 eller tidigare
Reglerna i pensionsavtalet PA 03 har förts över 
till PA 16 Avdelning II. Det innebär i praktiken 
att du från och med år 2016 omfattas av samma 
pensionsavtal och regler för tjänstepension som 
tidigare. Du påverkas med andra ord inte alls av 
de ändringar som blir en följd av det nya avtalet, 
förutom att det pensionsavtal som gäller för dig 
har bytt namn från PA 03 till PA 16 Avdelning 
II. 

Om du är född 1988 eller senare
Från och med januari 2016 omfattas du av 
pensionsbestämmelserna i PA 16 Avdelning 
I. PA 16 ger bland annat rätt till en löpande 
pensionspremie som uppgår till 4,5 procent av 
lönen. Om du har en lön som överstiger cirka 
37 000 kronor per månad är pensionspremien 
30 procent av den del av lönen som överstiger 
denna gräns. 

Det nya pensionsavtalet innehåller dessutom 
en ny pensionsdel, kallad Ålderspension flex, 
som ger ytterligare 1,5 procent av den kontant 
utbetalda lönen i pensionsinbetalning. Ålders-
pension flex har ingen inkomstgräns vid cirka 37 
000 kronor per månad, utan procentsatsen 1,5 
procent gäller för hela lönen.

Det första halvåret 2016
Under det första halvåret 2016 gäller vissa över-
gångsregler i samband med införandet av det 
nya pensionsavtalet.

• Om du är född 1987 eller tidigare fortsätter 
pensionsinbetalningarna som tidigare utan något 
avbrott också under det första halvåret 2016. 
För den som nyanställs under denna period 
betalas pensionspremierna till Kåpan utan någon 
avvikande hantering. 

För den så kallade individuella delen av pen-
sionen betalas pensionspremier till en nyanställd 
bara om personen varit statsanställd tidigare och 
genom den tidigare anställningen har en sådan 
pensionsförsäkring. För en nyanställd som inte 
har en sådan försäkring sedan tidigare betalas 
pensionspremier till den så kallade individuella 
delen först från juli 2016, i förekommande 
fall med retroaktiv verkan från anställningens 
början.

• Om du är född 1988 eller senare och var 
anställd vid utgången av år 2015, fortsätter 
pensionsinbetalningarna som tidigare utan något 
avbrott eller avvikande hantering också under 
det första halvåret 2016. 

Förhöjd pensionspremie för eventuell lönedel 
som överstiger cirka 37 000 kronor per månad 
samt den nya pensionspremien för Ålderspen-
sion flex betalas dock löpande först från och 
med juli månad 2016, i förekommande fall med 
retroaktiva premier för det första halvåret 2016. 

Nyanställda
För den som nyanställs under denna period betalas 
pensionspremierna till Kåpan i princip utan någon 
avvikande hantering. För den så kallade individu-
ella delen av pensionen betalas pensionspremier till 
en nyanställd bara om personen varit statsanställd 
tidigare och genom den tidigare anställningen har 
en sådan påbörjad pensionsförsäkring. 

För en nyanställd som inte har en sådan försäk-
ring sedan tidigare betalas pensionspremier till den 
så kallade individuella delen först från juli 2016, 
i förekommande fall med retroaktiv verkan från 
anställningens början.   

Omräkning och komplettering
För alla som är födda 1988 eller senare gäller att 
det från och med juli 2016 kan bli aktuellt med 
omräkning och komplettering av inbetalda pen-
sionspremier under det första halvåret 2016.

Det beror dels på det som sagts ovan, dels på att 
det nya pensionsavtalet, PA 16 Avdelning II, har 
ett delvis nytt och för arbetstagaren i vissa fall för-
månligare sätt att beräkna den pensionsgrundande 
lönen, något som av tidsbrist inte kan beaktas vid 
beräkning av premier redan från och med januari 
2016. 

officerSförbundet på 
turné 2016
Nästa år fortsätter Officersförbundet att 
besöka medlemmar och föreningar på hem-
maplan.

Vi planerar att besöka tio orter under året. 
Syftet med besöken är att träffa medlemmar i 
deras dagliga verksamhet samt diskutera aktuell 
verksamhet med föreningens styrelse. 

Vi har ett antal datum inbokade för turnén 
som ni kan välja mellan. Om ni är intresserade, 
maila till kansliet@officersforbundet.se. Ange 
förening, vilket datum/vecka ni önskar besök 
samt idéer om vad ni vill ha ut av besöket (i 
prioriteringsordning).

Vi önskar svar senast den 18 december för 
vårens datum och senast den 13 april för höstens 
datum. Se tidigare utskickat mail för mer info.

datum våren/hösten 2016
Vecka  Datum
604  2016-01-26--27
607  2016-02-16--17
608  2016-02-23--24
616  2016-04-18--19
617  2016-04-26--27
617  2016-04-28--29
620  2016-05-17--18
620  2016-05-19--20

635  2016-08-31--09-01
636  2016-09-07--08
637  2016-09-13--14
640  2016-10-04--05
642  2016-10-18--19
647  2016-11-24--25
649  2016-12-06--07

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR/
S,P,O där Officersförbundet ingår) och Arbets-
givarverket har mötts med anledning av vår 
begäran om medling i förhandlingarna om ett 
nytt pensionsavtal, som vi lämnade över till 
Arbetsgivarverket den 7 december. 

OFR/S,P,O och Arbetsgivarverket vill så långt 
som möjligt undvika att rättstvister eller andra 
svårigheter uppkommer. 

Parterna har kommit överens om att gemen-
samt utse två personer som ska verka som ”in-
formella medlare” för att underlätta den fortsatta 
dialogen.

– Vi hoppas att medlingsarbetet ska kunna 
påbörjas i januari, säger Kerstin Persson, ställföre-
trädande förhandlingschef på Officersförbundet.

penSionSförhandlingarna:
överenS om medling
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fonder Söker Sökande

medlemSregiStret Stängt 18 december - 12 januari

Inför övergången till det nya systemet kom-
mer 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 dubbelkolla 
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.

Det finns flera fonder där officerare och de-
ras anhöriga kan söka pengar. Både Försva-
rets understödsnämnd och H.M. Konung-
ens Militärhospitals- och Medaljfonder har 
i år få ansökningar. Intresserade uppmanas 
därför sända in ansökan. Fonderna kan ge 
begravningspengar och stöd vid sjukdom 
eller skada.

Försvarets understödsnämnd 
Försvarets understödsnämnd har till uppgift 
att förvalta två stiftelser vars syfte är att ge 
yrkesofficerare, yrkesofficerares änkor och barn 
ekonomiskt stöd i enlighet med donatorernas 
intentioner. 

Yrkesofficerare kan ansöka om engångsbe-
lopp för särskilt behov. Till exempel kostnader 
för rehabilitering efter olycka eller sjukdom, 
underlättande hjälpmedel, åtgärd vid bestå-
ende skada, rehabiliterande eller underlättande 
åtgärd vid annan livskris.

Efterlevande till yrkesofficer kan ansöka om 
bidrag om de har inkomst lägre än 150 000 
kronor och förmögenhet under 200 000 kro-
nor, förutom egen permanent bostad. Bidrag 
ges som engångsbelopp. Efterlevande kan också 
ansöka om bidrag till begravningskostnader.

Ansökan om bidrag skickas till: 
Roland Ekstrand, sekreterare 
Försvarets understödsnämnd 
Svartbäcks gränsen 507, 136 59 VENDELSÖ

H.M. Konungens Militärhospitals- och Med-
aljfonder
H.M. Konungens Militärhospitals- och Medalj-
fonder delar ut 10 000 kronor skattefritt per år 
till behövande med låg inkomst, vilket normalt 
innebär mindre än 15 000 kronor per månad 
och utan förmögenhet.

Den som söker kan däremot äga bostadsrätt 
eller villa. Efterlevande och barn efter avlidna 
yrkesofficerare av kaptens eller högre tjänstegrad 
(motsvarande enligt tidigare gällande befälsord-
ning) vid armén, marinen eller flygvapnet kan 
ansöka om stöd.

Frågor besvaras av Kurt Svensson på 08-402 
60 72 eller kurt.svensson@royalcourt.se.

Beställ ansökningsblankett via: 
www.kungahuset.se/militarhospitalsfonden
eller från fondens sekreterare: 
H.M. Konungens Militärhospitals- och
Medaljfonder, Kurt Svensson
Kungliga Slottet, 107 70 Stockholm

jultider på kanSliet
Under jul och nyårshelgerna 
och anslutande vardagar är 
tillgängligheten till kansliet 
begränsad. 

Det är alltså svårt att nå oss 
på telefon. Det går alltid att 
skicka mail till kansliet@offi-
cersforbundet.se så tar vi hand 
om det så snart vi kan. 

22 december till 27 december, 30 december 
till 3 januari samt 6 januari är kansliet stängt. 

God jul & Gott nytt år!

Barnförsäkringen gäller till och med det år 
ditt yngsta barn fyller 25 år. 

Har barnet fyllt 25 under året måste du av-
anmäla barnförsäkringen, annars debiteras du 
trots att försäkringen inte gäller längre. 

Kontakta försäkringsservice på 08-440 83 
30, måndag, tisdag och torsdag kl. 8.20–16.30 
eller mejla till kansliet@officersforbundet.se och 
anmäl att yngsta barnet fyllt 25 år.

förSäkringar:
har ditt barn fyllt 25 år?

Jerker Ambjörn avslutar sitt vikariat som 
ombudsman den 31 december 2015. Nadja 
Kaya som arbetat med försäkringsfrågor 
och medlemsregistret avslutar sin anställ-
ning den 10 januari 2016. 

Jerker har vikarierat för Fredrik Norén som 
varit tjänstledig ett år. Fredrik återgår i tjänst 
från och med den 11 januari 2016. 

Tjänsten som assistent till medlems- och 
försäkringsservice är utlyst, se annons nedan.

perSonalförändringar 
på kanSliet

Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för soldater, 
sjömän och yrkesofficerare samt studerande till yrkesofficer. 
Vi har idag drygt 19 000 medlemmar varav cirka 13500 är 
yrkesaktiva eller studerande. 

Du kommer att hantera vårt medlemsregister, administrera 
försäkringsärenden, samt stå i regelbunden kontakt med 
våra medlemmar och lokalföreningar. 

Tillträde: 15 januari eller enligt överenskommelse.

Vi vill ha din ansökan senast 22 december.
Läs mer på www.officersforbundet.se/rekryterar

OFFICERSFÖRBUNDET
SÖKER ASSISTENT TILL MEDLEMS- OCH

FÖRSÄKRINGSSERVICE 
förändringar i 
baSbeloppen 2016
Prisbasbeloppet sänks efter årsskiftet med 
200 kronor, det vill säga från 44 500 kronor 
till 44 300 kronor.

Det förhöjda prisbasbeloppet blir 45 200 
kronor vilket också är en sänkning med 200 
kronor. 

Inkomstbasbeloppet höjs med 1 200 
kronor till 59 300 kronor.

Den 1 januari 2016 höjs pre-
mien för sjukvårdsförsäkringen 
från 280 kronor per månad till 
300 kronor per månad.

premien för SjukvårdS-
förSäkringen höjS

www.kungahuset.se/militarhospitalsfonden
http://www.officersforbundet.se/portal/page/portal/material/Nyhetsarkiv/Nyhet?element_id=18666699&displaypage=TRUE

