
Officersförbundet startar nu chefsnätverk på 
flera orter. Nu har turen kommit till Jönkö-
ping och Östersund. 
Avsikten med nätverket är att ge dig som chef 
ett forum för att bolla olika frågor som rör 
chefs- och ledarrollen. Nätverket vänder sig till 
dig som har personal-, budget- och verksam-
hetsansvar. Eftersom ni som inbjuds är chefer 
inom ett stort antal branscher och professioner 
finns väldigt goda möjligheter till spännande 
byten av idéer och erfarenheter. 

Arrangörer är Officersförbundet, SRAT, 
Sveriges Arkitekter, Fysioterapeuterna, Naturve-
tarna, Jusek och Sveriges Ingenjörer.

Uppstart i Jönköping
Uppstarten i Jönköping sker den 15 mars med 
ett genomförande klockan 17.00 - 19.00 med 
registrering från 16.30 på Elite Stora Hotellet, 
Hotellplan 3, Jönköping. 

Uppstart i Östersund
Uppstarten i Östersund sker den 17 mars med 

ett genomförande klockan 17.00 - 19.00 med 
registrering från 16.30 på Clarion Hotel Grand, 
Prästgårdsgatan 16, Östersund. Förtäring ingår.

Klicka här för att komma till anmälan till 
något av nätverken. Eller sök på chefsnätverk på 
officersförbundets hemsida.

Deadline för anmälan är den 12 februari. 
Du får besked om du fått plats eller ej fyra 
veckor före uppstart.

Har du några funderingar hoppas vi att du 
kontaktar oss:mikael.boox@officersforbundet.se 

Välkommen med din anmälan!
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MedleMMar uppManas svara på enkät oM rals
Officersförbundet skickade på tisdagen ut 
ett massmejl med uppmaning att svara på 
den partsgemensamma enkäten om årets 
Rals. Länken i mejlet var felaktig, vilket 
förbundet ber om ursäkt för. 

– Antalet svarande på enkäten var lågt och där-
för valde vi att använda så många kanaler som 
möjligt för att påminna. Mejlfunktionen finns 
i vårt nya medlemsregister. Tyvärr har vi inte 
hunnit lära oss det nya medlemsregistret fullt ut 
och därför fick även medlemmar tjänstgörande 
utanför Försvarsmakten mailet. Vi hoppas ni 
har överseende med det. Vilka som redan svarat 
på enkäten vet vi inte då svaren ges anonymt 

och därför fick även de som svarat en påminnel-
se, säger Peter Löfvendahl, Förbundsdirektör.

Besvara gärna Rals-enkäten
 Budskapet i mejlet, att Officersförbundet anser 
att det är viktigt att många svarar på enkäten, är 
dock fortfarande giltigt. Sista svarsdag är idag, 
fredag den femte februari. 

– Vi vill att så många som möjligt besvarar 
enkäten om årets Rals för att vi ska få en god 
bild av hur ni medlemmar uppfattat Ralsen. 
Flera medlemmar har även svarat på mejlet med 
medskick till förbundet, vilket vi är tacksamma 
för, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets 
förhandlingschef. 

Officersförbundet har (inom OFR/S, P, O:
s ram) inlett förberedelserna för kommande 
Ralsförhandlingar med Arbetsgivarverket och 
vill så klart ha en så bra bild av medlemmarnas 
uppfattning av de två gångna årens försök med 
lönesättande samtal.

– Vi märker att de statliga arbetsgivarna vill 
försämra villkoren för sina anställda, vilket är 
kontraproduktivt. Vi måste få arbetsgivarna 
inom staten, däribland Försvarsmakten, att 
förstå att en urholkning av villkoren leder till 
sämre attraktionskraft för staten som arbetsgi-
vare, vilket skadar Sverige, säger Peter Löfven-
dahl.

Chefsnätverk startar i Jönköping oCh östersund

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.

påMinnelse: 
offiCersförbundet har 
nya betalningsrutiner

Muntlig reaktion från FM avseende insatsarbetstid
Officersförbundet har, tillsammans med 
övriga arbetstagarorganisationer i Försvars-
makten, nu erhållit en muntlig reaktion på 
det gemensamma förslaget om en ny av-
talskonstruktion. Syftet med förslaget är att 
lösa problemet med det felaktiga nyttjandet 
av insatsarbetstid. 

– Försvarsmakten hade inte hunnit analysera 
vårt förslag varför de inte kunde ge oss en or-
dentlig reaktion. Vi hoppas att Försvarsmakten 
förstår att den nuvarande felaktiga tillämp-

ningen av insatsarbetstid slår mot myndighe-
tens förmåga att behålla sin personal och skapar 
frustration bland personalen, säger Susanne 
Nyberg.

Tvister om insatsarbetstid
Förbundet har sedan december väckt tre tvister 
med koppling till felaktigt nyttjande av insats-
arbetstid. 

– Vi har lagt tidigare tvister om insatsarbets-
tid vilande för att kunna reda ut problemen i 
förhandling, men våra medlemmar kan inte 

vänta hur länge som helst. Vi får se hur vi gör 
med dessa tre nya tvister, säger Susanne Nyberg. 

Officersförbundet vill se en lösning så snart 
som möjligt – under förutsättning att arbetet 
bedrivs med tillräcklig kvalité. 

– Det är frustrerande att Försvarsmakten, i 
allt fler ärenden som rör centrala personalfrågor, 
saknar förmåga att skapa en fungerande intern 
process. Det gäller inte minst förhandling 
om arbetstid och villkor, men det gäller också 
tvister, säger Susanne Nyberg.

Vakant 
Kommunikatör/redaktör 
sök denna givande tjänst senast 22 feb. läs mer på: 
https://www.officersforbundet.se/om-oss/jobb/
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