
20 september lade regeringen årets 
budgetproposition. Den innehöll 
den redan kända förstärkningen  
av försvarsanslaget nästa år med  
2,3 miljarder.

– Mer pengar till försvaret är positivt. 
Vi hoppas att en del av pengarna 
används till att få upp lägstalönerna för 
militär personal till en skälig nivå.  
Det är orimligt att de som är beredda 
att offra sina 
liv för landet 
ska ha de lägsta 
lönerna på svensk 
arbetsmarknad, 
säger Lars Fresker, 
Officersförbundets 
ordförande, om 
propositionen.

Inte dölja behovet 
Det positiva får dock inte dölja 
det faktum att försvarets behov är 
mångdubbelt större. Officersförbundet 
betonar att Försvarsmakten under 

flera år har misslyckats att fylla sina 
utbildningsplatser och att fler anställda 
än önskat lämnar försvaret.   
Just nu försöker myndigheten få äldre 
officerare att inte ta ut pension då de 
och deras kompetens behövs för att 
trygga försvarets framtida förmåga. 

– Vi vill också påminna om 
Försvarsmaktens perspektivplanering 
som tydligt visar att om inte mer 
pengar tillförs successivt, kommer 
försvaret att försvagas. Efter många 
långa år av misskötsel kommer det 
att kosta att återuppbygga försvaret 
både vad avser personal, infrastruktur, 
utbildning och materiel,  
säger Lars Fresker.

Officersförbundet har nyligen lyft 
behovet av att fokusera på försvarets 
personal och se helheten.  
Läs debattartikeln på SvD:
www.svd.se/lars-fresker-jas-utan-
piloter-flyger-inte-alls

Under våren och sommaren har  
Officersförbundet och Försvarsmakten 
löst ett antal tvister som främst är  
kopplade till insatsverksamhet samt 
kompensationerna för dessa. 

Officersförbundets kansli har blivit kontak-
tade av både medlemmar och föreningar 
eftersom medlemmarna fortfarande inte har 
fått sina ersättningar utbetalda. 

Förband där vi vet att utbetalning inte har 
fungerat är LSS, Ing2, I19, P4, Lv6, F21 
samt Helikopterflottiljen. 

– Försvarsmakten har fått gott om tid på 
sig för att lösa den problematik som har 

uppstått med utbetalningarna, vi anser att 
tiden har runnit ut och vi får lov att se över 
situationen på nytt om 
inte utbetalningarna 
sker omedelbart, säger 
Mikael Kenttälä,  
ombudsman på  
Officersförbundet. 

Enligt Försvarsmakten 
ska detta vara löst  
genom att förbanden har blivit kontaktade 
av Juridiska Staben både muntligt och 
skriftligt för att förbanden ska verkställa 
utbetalningarna omedelbart.

Därmed så uppmanar Officersförbundet 
nu alla berörda, både föreningar och  
medlemmar att kontrollera så att utbetal-
ning enligt tvistelösningarna verkligen sker.
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Nyligen utsågs Försvarsmaktens huvud-
skyddsombud och ersättare.

Officersförbundet, Saco-S FM, Försvarsför-
bundet, SEKO Försvar och HSO-kollek-
tivet vid Försvarsmakten beslutade i förra 
veckan att för ytterligare en period utse 
Stefan Nilsson, Försvarsmaktens Tekniska 
Skola, som Försvarsmaktens huvudskydds-
ombud och till ersättare är Ann-Marie 
Husberg vald, nu huvudskyddsombud vid 
Högkvarteret.

Huvudskyddsombudet representerar all an-
ställd personal inom Försvarsmakten i arbetet 
med arbetsmiljö. 
Huvudskyddsombudet är även betydande för 
att utveckla samt samordna det systematiska 
arbetsmiljöarbetet mellan de fackliga organisa-
tionerna och förbandens skyddsombud. Ann-
Marie Husbergs roll som ersättare är att stödja 
men även att kliva in rollen som huvudskydds-
ombud vid Stefans Nilssons frånvaro.  
 
Förtroendeuppdraget löper under tre år från 
och med 1 november 2017.

FM HSO och  
ersättare utsedda

Vad ska du göra om  
 utbetalning inte har ägt rum:  

• Du som medlem ska kontakta den  
 lokala officersföreningen i första hand. 

• Föreningen ska kontakta HR-chef  på
 förbandet samt Officersförbundets   
 kansli.


