
Vid sidan av Rals-förhandlingarna, pågår 
bland annat förutom 31 tvister, samt 
fortsatta förhandlingar om arbetstids- och 
rörlighetsavtalen. 

Huvudmålet är att se till att Försvarsmaktens 
nuvarande missbruk av insatsarbetstid avbryts. 
Arbetet försvåras av Försvarsmaktens hållning 
i själva grundfrågan, samt viljan att spara 100 
miljoner på avtalen. 

– Vi räknar med ett skriftligt svar av För-
svarsmakten imorgon fredag den 23 september, 
utifrån vårt yrkande i förhandlingarna om att 
förbättra arbetstidsavtalet, säger Susanne Ny-

berg, Officersförbundets förhandlingschef. 
Om Försvarsmakten fortsätter att inte visa 

någon riktig vilja att 
komma Officersförbundet 
till mötes måste förbun-
det fråga sig om det är 
någon mening att fortsätta 
förhandla.

– Kanske får vi 
bättre verkan genom att 
lyfta varje felaktigt fall av 
insatstid till tvist och på 
så sätt gaffla in vad som 
är rätt och vad som är felaktig tillämpning av 

avtalet. Ett mycket märkligt sätt att överlåta till 
juridiken att tolka vårt arbetstidsavtal istället för 
att parterna själv tar sitt ansvar och kommer till 
gemensam lösning säger Susanne Nyberg. 

Ökad insatsarbetstid
Officersförbundet konstaterar att samtidigt som 
Försvarsmakten agerat mycket saktfärdigt, har 
myndigheten på bredd ökat användandet av 
insatsarbetstid till rekordhöga nivåer. Förbun-
det konstaterar att det tyder på en mycket låg 
vilja att ta ansvar för undertecknade avtal från 
Försvarsmaktens sida, vilket är synnerligen 
anmärkningsvärt för en statlig myndighet.
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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.

Kursens målgrupp är du som är förbands-
chef, krigsförbandschef, ställföreträdare eller 
blivande dito eller enhetschef motsvarande. 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 
klockan 10 och pågår till cirka klockan 20 
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.

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 arbetsinkomst. Officersförbundet 
kompenserar dig dock inte för restid eller övriga 
omkostnader.

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


