
Nu startar Officersförbundet och sex andra 
akademikerförbund ett chefsnätverk i 
Stockholm. Avsikten med nätverket är att 
ge dig som chef  ett forum för att bolla olika 
frågor som rör chefs- och ledarrollen.

Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett 
stort antal branscher och professioner finns 
väldigt goda möjligheter till spännande byten 
av idéer och erfarenheter.

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

kets första träff
• Hur ska nätverket fungera – konfidentia-

litet etc

Egen regi
Efter uppstartsmötet drivs nätverket i egen 
regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva 
ansvarar för efterföljande möten.

En viktig förutsättning för att nätverket ska 
kunna leva vidare är att alla deltagare känner ett 
ansvar för att bidra med erfarenheter och input 
vid nätverksträffarna – då finns goda förutsätt-
ningar för nätverket att fortsätta träffas och 
utbyta erfarenheter.

Chefsnätverket är exklusivt för dig som är 
chefsmedlem och har ett formellt personal- och 
arbetsgivaransvar och verksamhets- och ekono-
miskt ansvar.

Arrangörer är Officersförbundet, SRAT, 
Sveriges Arkitekter, Fysioterapeuterna, Naturve-

tarna, JUSEK och Sveriges Ingenjörer.

Två genomföranden
Uppstarten sker den 10 mars med ett genom-
förande klockan 0730-0930 och ett genomför-
ande klockan 17.00 - 19.00 i JUSEKS lokaler 
på Nybrogatan 30. Vi bjuder på kaffe och en 
matigare smörgås.

Anmäl dig genom att klicka här för att 
komma till amälningsformuläret. Eller gå in på 
hemsidan www.officersforbundet.se

Anmäl dig senast den 5 februari. Du får 
besked om du har fått en plats eller ej den 10 
februari.
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Officersförbundet väntar på 
reaktiOn Om insatsarbetstid
Officersförbundet har överlämnat ett 
avtalsförslag som skulle lösa frågan om 
insatsarbetstid och väntar på svar från 
Försvarsmakten. 

– Försvarsmakten har lovat att analysera vårt 
förslag och diskutera det internt samt åter-
komma med svar under slutet av januari, säger 
Susanne Nyberg, Officersförbundets förhand-
lingschef. 

Skapa röd tråd
Det avtalsförslag som lämnats in har till syfte 
att skapa en röd tråd mellan ersättningarna och 
medarbetarnas möjlighet att planera sin fritid, 
den tid som de står till arbetsgivarens förfogan-
de, samt att minska chefernas administration. 

– Att komma bort från nuvarande miss-
bruk av insatsarbetstid måste ligga både i de 
anställdas och arbetsgivarens intresse. Om vi 

bortser från det rena 
missbruket av avtalet, då 
man nyttjar insatsar-
betstid på ett sätt som är 
felaktigt, är ersättnings-
nivåerna och framförallt 
kompledighetstiden för 
insatsarbetstid för låga. 
För soldater och sjömän 
med låga grundlöner 
leder högt utnyttjande 
av insatsarbetstid till att 
folk slutar, säger Susanne Nyberg. 

Officersförbundet menar att det knappast 
kan vara lönsamt för myndigheten att i längden 
nyttja insatsarbetstid på nuvarande sätt, spe-
ciellt inte om myndigheten räknar in kostnad 
för utbildning av ny personal och förlorad god 
renommé.

sex nya tvister väckta 
sedan årsskiftet
Officersförbundet har sedan årsskiftet väckt sex 
nya tvister.

Fyra av tvisterna kommer från P4, en från K3 
och en från F7. Läs mer på förbundets hemsida. 

Påminnelse: 
Kurs för utbildnings- och 
reKryteringsansvariga 

sista anmälningsdag  
3 februari
Kursen hålls den 17-18 mars på Quality 
Hotel Globe i Stockholm. 

chefsnätverk startar i stOckhOlm

Ett antal medlemmar som har bestritt sin 
skuld har fått inbetalningsbrev från Kam-
markollegiet. Officersförbundets råd till 
dessa är att återigen bestrida skulden. 

– Har du fått ett inbetalningskrav från Kam-
markollegiet ska du åter skicka svar till dem, 
HRC och din chef att du bestrider din skuld. 
Så länge skulden är tvistig kan Kammarkol-
legiet inte driva den vidare innan de förhandlat 
med oss, säger Susanne Nyberg, förhandlings-
chef på Officersförbundet. 

Skapar merarbete
Om Försvarsmakten hade följt kvittningslagen 
skulle inte skulderna gått vidare innan förhand-
ling genomförts med Officersförbundet. 

– Tyvärr verkar Försvarsmakten inte kapabla 
att följa lagens lydelse, vilket skapar merarbete 
för de anställda, oss och nu dessutom ytterligare 
en myndighet. Vi väntar fortfarande på kallelse 
till förhandling från Försvarsmakten. Hante-
ringen är beklämmande, säger Susanne Nyberg.

 Officersförbundet hoppas på en kor-
rekt lösning så snabbt som möjligt och att 
Försvarsmakten ser över sina rutiner för att 
myndigheten, förbundet och medlemmarna 
ska kunna satsa sin tid på att utveckla försvarets 
verksamhet istället för att hantera begångna 
felaktigheter. 

fOrtsätt bestrida vid nya 
krav från kammarkOllegiet

Susanne Nyberg

Officersförbundet bytte medlemsregister i 
början av januari. I samband med det fick 
vi ett nytt Plusgironummer för de medlem-
mar som betalar medlemsavgiften med 
pappersfaktura. 

Det nya Plusgirot är 475 74 01-7. Samtidigt 
har OCR-numret utökats till 16 siffror. Vi har 
också en ny leverantör av fakturautskicken så 
fakturan kan se lite annorlunda ut i förhållande 
till de du tidigare fått.

Vill du slippa knappa långa OCR-nummer 
och dessutom bli av med faktureringsavgiften? 
Ansök om autogiro direkt i din internetbank! 
Till våren kommer vi också erbjuda e-faktura 
som ett betalningsalternativ.

nya betalningsrutiner
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