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Anmälan till höstens Avtalskonferens
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Den 26–27 november är det åter dags för förbundets lokala representanter att samlas för avtals- och utbildningskonferens.  
För de lokalföreningar som ännu inte anmält deltagare är det nu hög tid att göra det.

På höstens avtalskonferens är temat arbetsmiljö, varför även ett skyddsombud per officersförening kommer att erbjudas plats på 
konferensen. 

Avtals- och utbildningskonferenserna är viktiga tillfällen för de lokala föreningarna att stärka 
sin kompetens som förtroendevalda och en möjlighet till fördjupning och reflektion över 
den fackliga rollen. Mer information om konferensen och anmälan görs via vår webbplats: 
officersforbundet.se/kurser

Datum
26-27 november 2018

Plats
Quality Hotel Winn, Haninge/Stockholm

För dig som är
Fackligt förtroendevald och/eller skyddsombud

Anmälan
Sista anmälningsdag är 19 oktober och du anmäler dig via vår webbplats, www.officersforbundet.se/kurser

Årets Rals-förhandlingar på Försvarsmaktsnivå är nu 
avslutade. Officersförbundet har kommit överens med 
Försvarsmakten om hur mandatet skall fördelas inom 
myndigheten. Nu är det upp till respektive lokalförening att 
komma överens med arbetsgivaren om hur pengarna ska 
fördelas på individnivå. 

Officersförbundet kan konstatera att medel har tillförts för höjda 
ingångslöner samt för kvarstående behov av att uppnå jämställda 
löner.

Resultatet av Ralsen ligger inom ramen för det treåriga avtal som 
slöts i fjol. Försvarsmakten skjuter till pengar för satsningen på 
lägstalön om 24 000 kronor för officerare och specialistofficerare, 
och man har från arbetsgivarhåll bekräftat dels behovet av 
följdjusteringar för såväl OF/SO som GSS, dels att lönesättning 
utifrån kompetensområde i första hand är något som bör ske 
utanför Rals. Detta anser Officersförbundet som särskilt glädjande 
och stärker våra medlemmars rättighet att alltid veta på vilka 
grunder lönen är satt, det vill säga rätten till saklig lön, oavsett 
tidpunkt på året.   

- Att arbetsgivaren gått med på att fördela pengar till följd-
justeringar, i syfte att täcka det behov som främst uppstår till följd 
av höjd lägstalön, är positivt. Men vi anser fortfarande att det 

faktiska behovet är betydligt större för att uppnå en rimlig lönebild i 
Försvarsmakten och bibehålla den kompetens som finns idag. 
Detta är något som Officersförbundet tydligt signalerat både 
intern och externt. De 325 miljoner vi menar behövs hade varit en 
bra start. Men när den ekonomiska situationen i Försvarsmakten 
är så ansträngd som nu är fallet får vi ändå vara nöjda med vad 
vi uppnått i årets Rals-förhandlingar, säger Susanne Nyberg, 
Officersförbundets förhandlingschef.
 
Utöver det generella revisionsutrymmet på 
2,0 procent har det i liggande uppgörelse 
även allokerats pengar för att:  

• Individuella löner (OF/SO) som 
underskrider 24 000 kr justeras upp 
till lägst 24 000 kr.

• Möjliggöra följdjusteringar 
föranledda av ökningen till lägst 
24 000 kr (OF/SO) i syfte att 
uppnå en ändamålsenlig lönespridning mellan arbetstagarna 
efter lönerevisionen relativt före.

• Möjliggöra fortsatta följdjusteringar föranledda av nyligen 
höjda ingångslöner (GSS) i syfte att uppnå en ändamålsenlig 
lönespridning mellan arbetstagarna.

Dags för löneförhandlingar

Susanne Nyberg
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Under veckorna 41 och 42 kan det vara svårt att komma fram 
på telefon till kansliet. 

Detta eftersom stora delar av kansliets personal är engagerade 
i utbildningsverksamhet eller löser arbetsuppgifter på annan 
ort. Enklast om man vill få kontakt med kansliet är att mejla till 
kansliet@officersforbundet.se. 

Vi försöker återkomma via mejl eller telefon inom en arbetsdag. 
Vi på kansliet beklagar den uppkomna situationen men hoppas 
samtidigt på er förståelse.

Begränsad 
telefontillgänglighet
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If ringer runt

Följ oss på sociala medier

Det kan hända att du i dagarna har fått ett telefonsamtal från 
förbundets samarbetspartner, försäkringsbolaget If. Just nu 
genomför If  en insats riktad mot förbundets medlemmar 
för att informera om medlemsförmåner avseende bil- och 
hemförsäkring.

Officersförbundets medlemmar är duktiga på att försäkra sig själva 
och många av er har tecknat de förmånliga personförsäkringar 
som erbjuds i medlemskapet. Men det kan också vara bra att då 
och då se över sitt skydd för hemmet och bilen. Därför tar vår 
samarbetspartner If  nu kontakt med många av er för att berätta 
om medlemsförmånen de har på hem- och bilförsäkring. 

Vill du själv läsa mer eller kontakta Ifs kundservice för 
Officersförbundet gör du det genom att besöka if.se/
officersforbundet eller ringa 0770-82 00 01.

I förra veckan hälsades två nya medarbetare välkomna till kansliet. Elina Meyer som vikarierande ombudsman och  
Marie Eriksson som kansliets nya administrativt ansvarig.

Marie Eriksson har en bakgrund främst från idrottsrörelsen och IT-sektorn. Närmast 
kommer hon från en tjänst som kanslichef  på Svenska Bouleförbundet och hon har även 
arbetat som IT-tjänstechef  på Folksam. 

Elina Meyer anställdes 2012 som GSS/K på P4 i Skövde där hon tjänstgjort som 
Stridsfordon 90-besättning. Elina har alltsedan hon började inom Försvarsmakten haft 
ett starkt fackligt engagemang, och har varit såväl ledamot i OF Skaraborgarna som 
skyddsombud och arbetsplatsombud. Det senaste året har hon jobbat som facklig 
förtroendeman på heltid i Skövde.

- Vi är mycket glada över förstärkningen som Elina och Marie nu bidrar till här på 
kansliet. Marie med sin bakgrund och gedigna erfarenhet kommer att ge oss bättre förutsättningar att vara det 
stöd till styrelse, lokalföreningar och medlemmar som vi vill vara. Elinas gedigna erfarenhet, både som GSS och som fackligt engagerad, 
kommer att utgöra ett starkt och viktigt tillskott till ombudsmannasidan, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör.

Nya medarbetare på kansliet

Elina Meyer Marie Eriksson


