
Försvarsmakten har idag sagt upp två för 
verksamheten centrala avtal. Samtliga 
fackförbund i myndigheten beklagar i ett 
pressmeddelande Försvarsmaktens vägval 
och menar att det riskerar myndighetens 
förmåga att behålla och attrahera personal.

– Det är upprörande att Försvarsmakten 
säger upp avtal istället för att förhandla om 
önskade förändringar. Nu kommer de anställda 
att få ökade levnadsomkostnader när de åker 
på tjänsteresor och övningar, eller beordras 
till tjänst på ett annat förband än hemma. 
Det är svårt att se vad myndigheten tror att 
man har att vinna på detta, säger Lars Fresker, 
ordförande i Officersförbundet.

Två avtal uppsagda
De två avtal som sagts upp styr ersättningar vid 
övningar, tjänsteresa, pendling och längre arbete 
på annan ort än hemförbandet. Uppsägningen 
kommer att minska de anställdas ersättningar 
från och med första januari 2017. 

Det har visserligen pågått förhandlingar 

där arbetstagarorganisationerna lämnat ett 
flertal olika genomarbetade förslag på hur 
avtalen kan förändras. Förändringar som 
anpassar personalens 
tillgänglighet ger 
minskad administration 
och underlättad 
planering. Våra förbund 
har dock frustrerats av 
att myndigheten inte 
kommit med några 
realistiska motbud. 
Vid flera tillfällen har 
förhandlingsträffar fått 
ställas in på grund av att 
myndigheten inte haft förmåga att förbereda 
sig. 

Ett ständigt problem under förhandlingarna 
är att Försvarsmaktens förhandlare sagt sig 
inte ha mandat att i praktiken förhandla 
om någonting alls, vilket omöjliggjort reella 
framsteg.

– Vi och våra medlemmar är väldigt lojala 
med myndighetens uppgift. Det är just därför 

det är fel att spara på personalens ersättningar. 
Vi tycker inte att personalen ska ha mindre 
pengar imorgon för att göra samma jobb som 
idag, säger Lars Fresker. 

Orealistiskt
Försvarsmakten talar om att man vill ha 

ökad tillgänglighet på sin personal och billigare 
verksamhet. Samtliga försvarsfack menar att 
det är orealistiskt att förvänta sig att en redan 
hårt arbetande personal ska arbeta fler timmar 
– samt vara mer borta från hemorten – och få 
mindre betalt.

Om ett nytt avtal finns på plats innan årets 
slut går inte att säga i nuläget. 

– Men jag kan säga att vi accepterar inga 
skambud från Försvarsmakten. Myndighetens 
målsättning att spara 100 miljoner på 
personalens ersättning är fel både ur de enskilda 
anställdas perspektiv, men också utifrån 
försvarets förmåga att rekrytera och behålla sina 
medarbetare, säger Lars Fresker. 

Uppsägningen av de två avtalen kommer 
att påverka Officersförbundets medlemmar.  
Förbundet jobbar just nu intensivt med att 
utreda konsekvenserna. 

– Detta är så klart ett 
mycket olyckligt vägval 
av Försvarsmakten. 
Förbundet jobbar med 
att klarlägga konsekven-
serna, men vi kommer 
inte att kunna ge tydliga 
svar idag på alla frågor 
som kan uppkomma, 
säger Peter Löfvendahl, 
Officersförbundets för-
bundsdirektör.

Det viktigaste att minnas är att till och med 
årsskiftet gäller nuvarande avtal. 

– Det går inte att sätta någon sannolikhet 
för om det kommer att finnas något avtal 
innan dess. Just nu står vi långt ifrån varandra, 

framförallt på grund av Försvarsmaktens 
oförmåga att bedriva en seriös förhandling, 
säger Peter Löfvendahl. 

De mest uppenbara konsekvenserna 

kommer att publiceras av Officersförbundet på 
förbundets hemsida. 
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försvarsmakten säger upp avtal

Sjögående förband. 
Tappar tjänstgöringsersättningen om 62 
kronor per dygn. Behandlas som tjänsteresa. 
Får traktamente. Erhållen mat dras från 
traktamentet och slutar om frukost, lunch och 
middag erhålles på 22 kronor per dygn. 

Enligt villkorsavtalet ska resande i nor-
malfallet erbjudas enskilt rum med dusch. 
Effekten av att detta inte kan erhållas är i 
nuläget oklar. 

Pendlingsavtal. 
Dagens pendlingsavtal baseras på texten i 
det uppsagda rörlighetsavtalet. Läs ditt avtal. 
Är avtalet utformat enligt det kommer pend-

lingsavtalet att sluta gälla när rörlighetsavtalet 
upphör. 

Övningsdygn
Övningsdygnsersättningen påverkas inte. De 
styrs av arbetstidsavtalet som fortfarande är 
giltigt, även om förhandlingar pågår i syfte att 
stävja missbruket rörande insatsarbetstid. Det 
får dock konsekvenser för mat och boende.

Tjänsteresa
Du erhåller endast traktamente och förlorar 
förrättningstillägget om 165kr per dag och 
82,50kr för halv dag (fredag).

redan klarlagda kOnsekvenser av uppsägningen

Peter Löfvendahl


