
Som Officersförbundet redan berättat (Of-
finfo #6/2015) har Officersförbundet och 
Försvarsmakten kommit överens om hur 
utläggning av överskjutande semester ska 
gå till. 

Det har nu kommit till förbundets kännedom 
att Försvarsmakten har publicerat felaktig in-
formation på myndighetens intranät EMILIA. 
Där skrivs att chefer ska se till att underställda 
med fler än 35 semesterdagar tar ut dessa. Det 
skrivs även att kontroll av detta skall ske. 

Officersförbundet vill därför åter påminna 
om vad som gäller: Arbetsgivaren kan inte 

tvångsutlägga sparade semesterdagar för att du 
har fler än 35 sparade dagar.

Varje arbetstagare som har rätt till fler än 20 
betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får 
spara en eller flera av de överskjutande dagarna 
till ett senare semesterår. Men inte hur många 
som helst.

Hösten 2010 tecknades ett avtal för 
arbetstagare på det statliga området som 
innebär att man högst får ha 35 sparade 
semesterdagar.

2015 Sista året
En övergångsbestämmelse ger dock den som 

redan hade fler än 35 dagar möjligheten att ta 
ut dessa så att man senast 2015-12-31 har max 
antal tillåtna dagar sparad semester.

Ingen kan dock bli tvingad av arbetsgivaren 
att ta ut semesterdagar för att komma ner i 
det nya antalet. Om de sparade dagarna är 
fler än 35 vid årets slut betalas s.k. ogulden 
semesterlön för det överskjutande antalet dagar.

Det är viktigt att inte blanda ihop vad som 
gäller för semesteruttag med vad som gäller för 
uttag av kompledighet. För kompledighet gäller 
annat, se info i Officersinfo nr 6 2015.
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Felaktig information på EMILIA  
om uttag av semesterdagar

Officersförbundet fortsätter att besöka 
medlemmar och föreningar ute på förban-
den. 

Varje besök sträcker sig i regel från lunch till 
lunch och innehåller ett par föreläsningar och 
besök i verksamheten. 

Vill ni att ombudsmän från Officersförbun-
dets kansli ska besöka ert förband. Kontakta 
kansliet. Deadline för anmälan inför höstens 
besök är 10 april. 

Mer information för intresserade Officers-
föreningar kring möjligt innehåll, anmälan och 
kommendantur finns på hemsidan. Kvarvaran-
de tider under hösten, enligt tabell till höger.

Anmäl önskan om turnébesök 
under hösten 2015

Chefsnätverk 
startar i Malmö
Nu startar Officersförbundet och ytterli-
gare fem fackförbund ett chefsnätverk i 
Malmö. 

Avsikten med nätverket är att ge dig som chef 
ett forum för att bolla olika frågor som rör 
chefs- och ledarrollen oberoende av bransch 
och profession. 

Chefsnätverket vänder sig till chefer med 
ett formellt personal- och arbetsgivaransvar och 
verksamhets- och ekonomiskt ansvar.

Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arki-
tekter, Fysioterapeuterna, Naturvetarna och 
Sveriges Ingenjörer är arrangörer.

Uppstartsträffen äger rum den 20 april 
klockan 17.00 - 19.00 på SAS Radisson Blue, 
Östergatan 10. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Under uppstarten diskuteras:
• När och var nätverket ska träffas
• Ämne för första träffen
• Vem som vill vara samordnare för nätver-

kets första träff
• Hur ska nätverket fungera 
Länk finns på officersförbundets hemsida. 

Anmäl dig senast den 10 april>> 
Cirka sju dagar innan nätverksträffen får du 

besked om du har fått en plats eller ej.

Vecka Datum

534 tis 18 aug - ons 19 aug

538 mån 14 sept - tis 15 sept

538 ons 16 sept - tors 17 sept (redan bokad)

542 ons 14 okt - tors 15 okt

545 tis 3 nov - ons 4 nov

546 tis 10 nov - onsdag 11 nov

547 ons 18 nov - tors 19 nov

549 ons 2 dec - tors 3 dec (redan bokad)

551 tis 15 dec - ons 16 dec

Det finns platser kvar på seminariet Ny 
som chef  i Göteborg den femtonde april. 

Sista anmälningsdag till seminariet är den 25 
mars. Mer information om seminariet hittar du 
på www.saco.se.

Påminnelse om   
Ny som chef i Göteborg

https://www.officersforbundet.se/portal/page/portal/om_forbundet/Sokresultat/visa_objekt?element_id=8404702
https://www.officersforbundet.se/portal/page/portal/om_forbundet/Sokresultat/visa_objekt?element_id=8404702
https://www.officersforbundet.se/portal/page/portal/om_forbundet/Sokresultat/visa_objekt?element_id=8404702
http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=41445F4A7547435C4B7940&EventId=464A5B467742415C4571
http://www.saco.se/nyheter--debatt/kalender/2015/april/ny-som-chef---goteborg/
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Ny som chef i Umeå
Välkommen till ett inspirerande och 
matnyttigt seminarium för dig som är ny i 
chefsrollen, eller kanske på väg att bli chef. 

Seminariet är öppet för dig som har en chefsbe-
fattning eller snart ska tillträda en sådan. 

Att vara ny i sin ledar- eller chefsroll är 
en spännande utmaning, men det innebär 
också att ställas inför nya situationer, krav och 
förväntningar att förhålla sig till och hantera. 
Genom att vara medveten om och agera utifrån 
några grundläggande principer den första tiden 
kan du emellertid lägga en god grund för ditt 
framtida ledarskap. Det här seminariet hjälper 
dig med de principerna.

Föreläsning kommer att varvas med kortare 
uppgifter individuellt och parvis, för att 
konkretisera och fördjupa innehållet kopplat 
till deltagarnas vardag samt påbörja personliga 
handlingsplaner.  

Tid och plats
Onsdag 6 maj, 11:30 - 14:30 Hotel Aveny, 
Rådhusesplanaden 14, Umeå. Anmäl dig senast 
den 16 april.

Mer info och anmälan
Du anmäler dig till seminariet på www.saco.
se. Du hittar mer information om seminariet 
och anmälningsformulär i kalendariet den sjätte 
maj.

Den nordiska officersalliansen (NOA) 
som representerar över 30 000 medlemmar 
anställda i de nordiska ländernas försvars-
makter, kan inte längre stå upp för försvars-
förmågan i våra respektive länder. 

Vi vädjar till de politiska ledarna i våra länder 
att agera på ett ansvarsfullt sätt och återupprätta 
militära styrkor med kapacitet att klara av det 
jobb de är satta att lösa. 

I ett gemensamt pressmeddelande från 
mötet i Stange, Norge denna vecka uttrycker vi 
vår oro över den förlust av trovärdig försvarsför-
måga som samtliga nordiska länder står inför. 

Fortsatta neddragningar på militär personal
Försvarsbesluten drivs alltmer av rent ekono-
miska agendor och utifrån råd från olika civila 
revisionsföretag som exempelvis Mckinsey, som 
saknar djupare kunskap om militära operatio-
ner eller om beslutens säkerhetspolitiska ef-
fekter. Våra länder fortsätter att minska antalet 
officerare, soldater och sjömän och ersätta dem 
med civil arbetskraft eller lägga ut viktiga funk-
tioner på civila företag utan tillräcklig analys av 

påverkan på försvarseffekten i kris och krig,
Dagens hotscenarion rör sig från terrororga-

nisationer som ISIS till det återuppstådda hotet 
från Ryssland som tydligt visat vilja att använda 
militära medel för att nå sina mål, vilket visats 
inte minst i Ukraina. Parallellt med detta mins-
kas de nordiska försvarsmakterna i både storlek 
och antal.

Farligt spel
NOA menar att politikerna spelar ett farligt 
spel med våra respektive länders försvarsförmå-
gor och låter befolkningarna utsättas för en oac-
ceptabel risk. Samtliga nordiska försvarsmakter 
är svårt pressade av ökade krav på beredskap 
och nivån på både övningar och insatser, på 
bekostnad av den militära personalen och deras 
familjer.

Du kan inte förvänta dig att en begränsad 
styrka likt den danska att försvara hela landet. 
Dess höga motivation kan inte uppväga dess 
ringa antal. 

Ett fåtal bataljoner, stridsflygplan, eller 
fregatter glest spridda över ett land med Norges 
eller Sveriges storlek kan inte förväntas av-

värja ett eventuellt angrepp. Inte heller kan vi 
förvänta oss att andra länder ska komma till vår 
undsättning i tid – frågan är om vi egentligen 
kan bygga försvaret på att de kan komma 
överhuvudtaget.

Inget är gratis
Det finns inga gratisluncher. Det är dags för 
våra regeringar att ta sitt ansvar, respektera de 
militära råd som ges och bygga försvarsmakter 
som kan försvara våra respektive länder. 

Officersförbundet - Lars Fresker 
Befalets Fellesorganisasjon - Jens B Jahren
Päällystöliitto - Sakari Vuorenmaa  
Norges Offisersforbund - Egil A Aas
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 
- Niels Henrik Tønning
Upseeriliitto - Jari Rantala

Ovanstående pressmeddelande sändes ut 
samtidigt i de fyra nordiska länderna fredagen 
den trettonde mars. Den engelska versionen 
återfinns på Officersförbundets hemsida.

Nordiska officerare i gemensamt upprop:

Politiker: Ta ert ansvar

”Sverige sämst i klassen”
Den trettonde mars riktade 
samtliga Nordiska offi-
cersförbund en gemensam 
uppmaning till politikerna i 
Sverige, Danmark, Finland 
och Norge att vakna och 
börja ta försvaret på allvar.

Officersförbundets ordfö-
rande kommenterade även det 
gemensamma utspelet.

– När vi i de nordiska 
officersförbundet jämför vår 
bild av läget i våra respektive 
försvarsmakter finner vi att 
läget är mycket sämre än vad 
våra försvarsministrar ger sken 
av under sitt gemensamma 
möte i Norrbotten nu i mars. 
Vi skulle självklart önska att 
ministrarnas bild är korrekt, 
men tyvärr får vi nog konsta-
tera att våra medlemmar är de 
som faktiskt ser den ofiltrerade 
bilden av verksamheten, säger 
Lars Fresker, ordförande i Of-
ficersförbundet

För svensk del konstaterar 
Lars Fresker att den svenska 
försvarsmakten har varit 

väldigt tydlig med att det 
krävs minst fyra miljarder per 
år för att kunna realisera det 
försvar som beställdes 2009. 
Ett försvar som dessutom inte 
primärt dimensionerades för 
försvaret av Sverige utan för 
att kunna skapa små, lättrör-
liga förband till internationella 
insatser. 

Brottas med samma best
– Senast igår fick vi budskapet 
att de svenska politikerna 
inte verkar vilja lyssna på sin 
egen Försvarsmakt. Sverige är 
sämst i den Nordiska klassen, 
men vi officerare i Norden 
uppfattar att våra länder alla 
delar samma grundproblem. 
Våra politiker har börjat ta vår 
säkerhet för given och blivit 
ovilliga att genomföra de 
investeringar som världsläget 
kräver, säger Lars Fresker.

Samtliga Nordiska länder 
brottas med samma problem. 
Samtidigt är det svårt att 
skaka av sig upplevelsen av att 
Sverige trots allt står ut. Trots 

pågående krig i Europa, ett 
Ryssland som ockuperar delar 
av alliansfria grannländer och 
en fortsatt våldsspiral i Mel-
lanöstern, samt ökad rustning 
i Asien, verkar ingen allvarlig 
larmsignal nå den svenska 
politiska medvetenheten. 

– Nordens säkerhet byggs 
som en helhet. Sveriges ovilja 
att bära vår del av bördan 
skapar ökad osäkerhet för 
våra grannländer, säger Lars 
Fresker.

NOA:s heraldiska symbol

http://www.saco.se/nyheter--debatt/kalender/2015/maj/ny-som-chef---umea/
http://www.officersforbundet.se/portal/page/portal/material/Nyhetsarkiv/Nyhet?element_id=15516703&displaypage=TRUE
http://www.officersforbundet.se/portal/page/portal/material/Nyhetsarkiv/Nyhet?element_id=15516703&displaypage=TRUE

