
Officersförbundet lämnade den 15 septem-
ber in sina yrkanden för årets Rals. Förbun-
det yrkar på höjda lägstalöner för militär 
personal, individuella löneökningar om 
minst 200 kr i månaden, och att medlem-
marna sammanlagt ska få löneökningar på 
minst 2,2 procent.

– Vi vill med våra yrkanden tydliggöra vad vi 
tycker är rimligt utifrån nuvarande omvärlds-
läge, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets 
förhandlingschef. 

Det är länge sedan 
Officersförbundet 
gick in med yrkanden 
rörande lägstalöner. 
Lägsta lön är ett begrepp 
som innebär att det är 
där lönediskussionen 
för nyanställda ska 
börja. Det är inte en fast 
ingångslön. 

– Din lön måste 
gå att leva på och 
ska bestämmas av vilka arbetsuppgifter och 
ansvarsnivå du erhåller samt dina erfarenheter, 

kompetens och vad du kan bidra med till För-
svarsmakten, säger Susanne Nyberg. 

Förhandlingar
Nu vidtar förhandlingar mellan förbundet 
och Försvarsmakten. Vårt mål är att komma 
överens om det som ska vara gemensamt i hela 
Försvarsmakten till exempel lägstalönerna, 
principer för hur löneökningarna ska fördelas 
individuellt och andra riktlinjer till parterna på 

förbandsnivå. Efter att förbundet och Försvars-
makten är överens vill vi att föreningarna och 
förbandscheferna förhandlar om de individuella 
löneökningarna. 

– Nu börjar förhandlingarna, men det är 
viktigt att visa vad vi verkligen vill och tycker är 
rimligt, sedan får Försvarsmakten komma med 
sitt motbud. Det är bra för alla inblandade om 
alla är öppna med sin bild av vad verkligheten 
kräver, säger Susanne Nyberg.
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Officersförbundet bjuder in till höstens 
kurs i arbetsmiljörätt för chefer. Tidigare 
kurser har snabbt blivit fulltecknade – så 
anmäl dig i tid. Kursen genomförs 8 no-
vember, anmäl dig senast 30 september.

Den juridiska och straffrättsliga aspekten av 
arbetsmiljölagstiftningen är en tydlig fråga för 
Officersförbundet och våra chefsmedlemmar 
efter olika händelser ute på förband som lett till 
åtal för våra medlemmar. 

Anpassad för chefsmedlemmar
Officersförbundet vill därför erbjuda dig en 
möjlighet att delta på en kurs i arbetsmiljörätt 
anpassad för våra chefsmedlemmar i Försvars-
makten och angränsande försvarsmyndigheter. 
Kursen genomför vi tillsammans med Zober 
Arbetsmiljö AB. Föreläsare/lärare är Benny 
Gustafsson och förre överåklagaren Sven-Erik 
Alhem.

Kursens målgrupp är du som är 
förbandschef, krigsförbandschef, ställföreträdare 
eller blivande dito eller enhetschef motsv. som 
har delegerade arbetsmiljöuppgifter eller på 

annat sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor, eller 
du som är intresserad av att utveckla dig inom 
arbetsmiljöområdet.

I kursen kommer följande områden att 
belysas:

- Arbetsmiljöarbete i teori och praktik
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Arbetstagarens möjlighet och skyldighet att 

vara delaktig
- Arbetsmiljöansvaret
- Straffrättsligt perspektiv på arbetsmiljö
- Arbetsmiljöverkets roll

Kursen är en endagskurs som genomförs 
tisdagen den 8 november 2016. Kursen 
startar kl. 1000 och pågår till ca kl. 2000 på 
Quality Hotel Globen. Inom ramen för kursen 
informerar också förbundsordförande Lars 
Fresker om förbundet och de dagsaktuella 
frågorna. Kvällen avslutas därefter med enklare 
samkväm för de som bor kvar.

Kommendatur
Officersförbundet står för resa, kost och logi. 
Om du efter dialog med din arbetsgivare inte 

får genomföra kursen på arbetstid så ersätter 
Officersförbundet dig för förlorad arbetsin-
komst. Officersförbundet kompenserar dig 
dock inte för restid eller övriga omkostnader.

Avsikten är att du reser till Stockholm på 
kursdagens morgon och åker hem morgonen 
efter kursen.

Så här anmäler du dig
Du anmäler dig till kursen genom att skicka 
in namn, personnummer, adress, arbetsplats, 
befattning, telefon, e-postadress och om du 
önskar boende eller inte direkt till: carina.
viklund@officersforbundet.se senast fredag den 
30 september 2016.

Du får bekräftelse samt anvisningar via e-
post för de praktiska arrangemangen senast den 
21 oktober. OBS anmälan är bindande.

Vid frågor kring kursen och dess innehåll, 
kontakta mikael.boox@officersforbundet.se

Kurs i abetsmiljörätt För cheFer

OFFicersFörbundets yrKande i ralsen 2016
Parterna ska på förbandsnivå, genom traditionell förhandling, sluta kollektivavtal om 
nya löner per 2016-10-01.
• löneökningar med minst 2,2%
• en garanterad löneförhöjning om minst 200 kr/mån på individuell nivå bibehålls.
• lägstalön i det militära yrket på respektive nivå justeras till: Gss som lägsta lön 
20 500 kr/mån, Yrkesofficer som lägsta lön 25 000 kr/mån. 
• ekonomiska rationalisering- och effektivitetsvinster exempelvis vid omorganisa-
tion, personalavgångar eller andra åtgärder som frigör tidigare uppbundna medel, 
återinvesteras i lönemedel för den militära personalen. Kontinuerlig lönekostnads-
uppföljning ska göras och dialog om densamma föras mellan försvarsmakten och 
ofr/o fm.
• semestertillägget höjs från 0,44% till 0,49%


