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Samarbete med danSke bank Startar 15 februari
Officersförbundet har slutit ett avtal med 
Danske bank som träder i kraft från den 15 
februari. 

– Vi hoppas att detta avtal kommer att ge våra 
medlemmar ökade möjligheter att få bra ekono-
miska villkor, säger Peter Löfvendahl.

Volymberoende
Upplägget med Danske bank innehåller ett 
flertal rabatter och tjänster. Du kan exempelvis 
få upp till 0,7 procentenheters rabatt på bolån, 

vilket i nuläget ger en ränta på 1,29 procent. 
Omfattningen på rabatter och tjänster beror 
på hur stor ekonomisk volym som du eller ditt 
hushåll väljer att lägga hos Danske bank. 

Välja det bästa
Officersförbundets förmånsavtal bygger på 
ett grundavtal som Danske Bank slutit med 

Saco. Officersförbundets sida, med fullständig 
beskrivning av villkor och upplägg, kommer att 
öppnas på måndag på www.danskebank.se/of-
ficersforbundet. 

Sedan tidigare har Officersförbundet även 
ett avtal med SEB. Detta avtal är fortfarande i 
kraft.

– Vi vill ge medlemmarna möjlighet att välja 
mellan flera förmånsavtal från olika banker för 
att de ska kunna välja det som är mest konkur-
renskraftigt, säger Peter Löfvendahl. 

förhandlingar om SemeSterlönegarantin Ska inledaS
Två tider är nu utsatta för förhandling med 
Försvarsmakten gällande semesterlönega-
rantin. 

Den första tiden är i vecka åtta. 
– Det känns bra att detta nu kan komma 

igång så att vi kan reda ut detta en gång för 
alla, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets 
förhandlingschef.

Syftet med dessa två tillfällen är att skaffa en 
bild av exakt omfattning, synsätt och regelverk 
för att därefter börja hantera individärenden. 

Officersförbundet kommer ta kontakt med de 
föreningar och individer vars ärende kommer 
avhandlas när underlag behöver samlas in. 

– Vi hoppas att Försvarsmaktens förhand-
lare kommer att få ett tydligt beslutsmandat så 
att vi i dessa förhandlingar verkligen kan, på ett 
ärligt sätt och utifrån kvittningslagens inten-
tion, lösa dessa ärenden, säger Susanne Nyberg. 

Vidare vill Officersförbundet att löneutbe-
talningarna i fortsättningen håller högre kvalité 
så att medarbetarna ska kunna utgå från att 
löner och ersättningar utbetalas korrekt. 

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

5479 Svarade på ralSenkät

Påminnelsen i förra veckan om att svara på 
Ralsenkäten ledde till att ytterligare nästan 
1000 anställda i Försvarsmakten svarade på 
årets Rals-enkät. 

 – Vi vill tacka alla medlemmar som svarat. Nu 
kommer vi kommer att delta i utvärderingen 
av de två senaste årens försök med lönesättande 
samtal för att se om vi ska fortsätta med det i 
kommande Rals-avtal, säger Susanne Nyberg, 
förhandlingschef på Officersförbundet. 
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