
I går yrkade Officersförbun-
det på löneökningar, bättre 
skydd vid arbetsskador samt 
tydliga regler avseende privata 
försäkringar vid internationell 
insats. Yrkandet är inledningen 
på de centrala förhandlingarna 
mellan OFR/O* och Arbetsgi-
varverket. 

Vi vill ha avtal om att löneökning-
arna som minst ska vara i nivå med 
övriga arbetsmarknaden, det ska 
finnas en tydligt angiven lägsta-
siffra i avtalet. 
     För statligt anställda är det 
viktigt med en bra löneutveckling. 
Men det är också betydelsefullt att 
förbättra arbetsvillkoren för att få 
en bättre arbetsmiljö.  

– Från Officersförbundets sida har 
vi dessutom yrkat på att ett nytt 
avtal skrivs vad gäller försäkringar 
vid internationella insatser, säger 
Lars Fresker, ordförande i Officers-
förbundet. 
 
Villkor viktigt för rekrytering 
Arbetsgivarverket yrkar å sin 
sida att avtalet inte ska ha någon 
lägstasiffra för löneökningar vare 
sig i procent eller i belopp på kol-
lektiv eller individuell nivå. Verket 
vill också att möjligheten att spara 
semesterdagar ska sänkas till 30 
dagar. Dessutom vill de att löne-
sättande samtal ska vara huvudväg 
för staten, avvikelse från detta får 
göras på myndigheterna genom 
lokal överenskommelse.

– Staten verkar inte inse att 
anställningsvillkoren spelar en stor 
roll för medarbetarnas intresse att 
vara anställda i staten. Det är länge 
sedan man var löneledande.    Vad 
avser övriga villkor tappar man 
gradvis visavi privat sektor. För-
svarsmakten är en myndighet som 
har svårt att rekrytera. Ytterligare 
försämringar kommer att slå mot 
rekryteringen, säger Lars Fresker. 

Skyddet vid arbetsskador är exem-
pel på ett område där statens med-
arbetare har sämre villkor än andra 
sektorer på arbetsmarknaden. 
     Det nuvarande avtalet löper ut 
30 september 2017. När det väl 
finns ett centralt avtal på plats på 
statlig nivå inleds Rals-förhand-

lingar på 
Försvars-
maktsnivån. 
Nu kommer 
båda sidor 
att analysera 
motpartens 
yrkanden. 
Fortsatta 
förhand-
lingar sker i 
augusti.

* OFR/S, P, O står för Offentliganställdas 
förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, 
Officerare. Det är ett förhandlande samver-
kansorgan för åtta självständiga fackförbund 
inom statlig sektor som tillsammans organiserar 
cirka 100 000 anställda. 
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Vid internationella insatser är du 
försäkrad genom din anställning. 
Arbetsdomstolens dom nyligen, 
se Officersinfo nr 9, innebär dock 
stora förändringar för de som har 
privata försäkringar. 

Vid internationella insatser har 
staten åtagit sig en riskgaranti som 
ger ersättning om du drabbas av en 
arbetsskada som leder till bestående 
medicinsk invaliditet eller dödsfall. 
Denna riskgaranti ligger totalt på 22 
prisbasbelopp och dessa ersättningar 
påverkas inte av domen. Prisbas-
beloppet år 2017 ligger på 44 800 
kronor.   
     Den som har större behov av er-
sättning får lösa det genom att teckna 
och betala för egna försäkringar, 
privata försäkringar. Problemet med 
huvuddelen av dessa försäkringar är 
att de inte gäller för försäkringsfall 
som har samband med krig eller 
krigsliknande politiska oroligheter när 
du är där i tjänsten. 

AD-dom förändrar avtalet 
Officersförbundet förhandlade fram 
en lösning på problemet med privata 
försäkringars giltighet som innebär att 
arbetsgivaren ska betala ut mer än vad 
riskgarantin ger. Enligt vår uppfatt-

ning innebar avtalet att arbetsgivaren 
var skyldig att betala ut ersättning och 
att ersättningen skulle kompensera 
hela det belopp som skulle fallit ut.  
     Arbetsdomstolen har nu, i den 
dom som kom i förra veckan, beslutat 
att statens uppfattning om avtalets 
innebörd är den rätta. Det innebär att 
varje fall kommer prövas individuellt 
och att det inte är säkert att arbetsgi-
varen kommer betala ut mer än vad 
riskgarantin ger. Det kan också inne-
bära att någon kan få mer ersättning 
än vad riskgarantin ger. 

”Oacceptabel situation” 
Individen som AD-domen berör 
hade privata försäkringar som skulle 
gett en ersättning på drygt 1 miljon 
kronor utöver riskgarantin. Men 
arbetsgivaren ville bara betala drygt 
500 000 kronor. Skälet för detta var 
att individen dessutom fått drygt 500 
000 kronor från riskgarantin och 
personskadeavtalet.  
     I detta fallet innebar det att indi-
viden endast fick ut halva värdet av 
sin privata försäkring men det finns 
i och med domen inget som hindrar 
arbetsgivaren från att i nästa fall göra 
en helt annan bedömning och betala 
ut ännu mindre. 
 

– Den situation som våra medlem-
mar nu hamnat i är fullständigt oac-
ceptabel. Det måste vara tydliga och 
förutsägbara regler, särskilt i sådana 
här avgörande frågor, det är medlem-
marnas ekonomiska framtidspla-
nering det handlar om. Officers-
förbundet yrkar nu att reglerna ska 
bli tydliga och utgår från att staten 
kommer ställa upp för sina anställda, 
säger Peter Löfvendahl, förbundsdi-
rektör på Officersförbundet. 

Gruppförsäkringar berörs inte 
Officersförbundets gruppförsäk-
ringar berörs inte av domen. Vi har 
förhandlat fram med försäkrings-
bolaget att dessa försäkringar gäller 
för försäkringsfall som har samband 
med krig eller krigsliknande politiska 
oroligheter i eller utanför Sverige om 
den försäkrade vistas där på uppdrag 
av svensk myndighet.  
     Frågan om arbetsgivarens ansvar 
kommer nu i in de centrala förhand-
lingarna som börjar denna vecka. De 
centrala förhandlingarna beräknas 
pågå till slutet av september. Mer om 
försäkringsskyddet i din anställning 
och Officersförbundets gruppför-
säkringar kan du läsa om på vår 
hemsida.

efter ad-dom: information om försäkrings-
skyddet vid internationella insatser

Lars Fresker

planering av 
de nya avtalen 

Nu är planeringen 
igång för införandet av 
de nya avtalen från 1 
januari 2018. 

Den partsgemensamma 
utbildningen som är en 
del av överenskommelsen 
om nya avtal håller på att 
planeras. Planeringen sker 
gemensamt och utgångs-
punkten är regionala 
utbildningar i oktober-
november. Målgruppen 
är arbetstidsplanerande 
chefer och listförhandlare.

I överenskommelsen 
om nya avtal ingick 
också att försöka enas 
om ett förhållningssätt 
till nuvarande avtal för 
att undvika tvister under 
resterande del av 2017. 
Även här pågår gemen-
samma diskussioner med 
gemensam strävan att 
finna en lösning. 


