
Den första januari träder nya regler i kraft i det statliga 
pensionsavtalet (PA 16) som gäller för Officersförbundets 
medlemmar. Förbättrat pensionsintjänande vid frånvaro på 
grund av föräldraledighet införs och bättre och tydligare 
regler vid löneväxling till pension börjar gälla.  

Pensionsavtalet är indelat i två sektioner, avdelning I som gäller för 
de som är födda 1988 eller senare, och avdelning II som gäller de 
som är födda 1987 eller tidigare.

I avdelning I (födda 1988 eller senare) införs en ny regel för 
placering av pensionspremie vid löneväxling genom ett lokalt 
kollektivavtal. Den extra pensionspremien placeras från och 
med 1 januari 2019 i den del av tjänstepensionen som benämns 
”ålderspension flex”. Till och med december 2018 har sådana extra 
pensionspremier placerats i ”ålderspension obligatorisk” (Kåpan 
Tjänste). Förändringen görs för att på sikt möjliggöra mer flexibla 
uttagsmöjligheter för det extra pensionssparandet.

I avdelning II (födda 1987 eller tidigare) träder nya och förbättrade 
regler för intjänande av pension i kraft vid årsskiftet 2018/2019 för 
den del av tjänstepensionen som utgörs av så kallad premiebestämd 
ålderspension (individuell och kompletterande). Dels handlar 

det om förbättrat pensionsintjänande vid frånvaro på grund av 
föräldraledighet, dels om så kallad löneväxling genom enskild 
överenskommelse.

I det första fallet handlar det om att beräkningen av 
pensionspremie kommer att göras som om föräldraledigheten inte 
ägt rum. De hittills gällande reglerna har inneburit att löneavdrag 
på grund av sådan frånvaro har minskat det underlag som 
pensionspremien har beräknats på.

I fallet med löneväxling införs i avdelning II en ny, tydlig och 
förbättrad regel som innebär att sänkningen av bruttolönen som 
sker genom löneväxling inte ska påverka premieberäkningen 
till tjänstepensionen i övrigt. Detta när en arbetstagare genom 
enskild överenskommelse avstår lön i form av bruttolöneavdrag 
för extra premier till ålderspension. Beräkningen av de sistnämnda 
premierna ska göras som om bruttolöneavståendet inte hade 
skett. Förbättringen gäller vid löneväxling genom enskild 
överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Löneväxling till pension genom ett lokalt kollektivavtal påverkas 
inte av förändringen.
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Jour eller beredskap – inställelsetiden avgör
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Officersförbundet och Försvarsmakten har identifierat ett behov av att förtydliga vad som gäller avseende när jour respektive 
beredskap ska användas i arbetstidsplanering.

Det är inställelsetiden för att utföra arbete som är avgörande för när jour ska användas. Om arbetsgivaren har behov av tillgänglig personal 
som inom kort tid (15 minuter) ska kunna utföra arbete ska jour användas. Med arbete avses bland annat avstämningar i sakfrågor och att 
ge och få direktiv. Att få ett vanligt telefonsamtal om att inställa sig på arbetsplatsen inom en 
viss tid är inte arbete utan i dessa fall ska beredskap nyttjas.

Jour fullgörs som huvudregel på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren med hänsyn till inställelsetid 
och krav i verksamheten godkänner det kan jour istället fullgöras i anslutning till arbetsplatsen, 
till exempel i hemmet eller på annan plats. 

Observera att tillfälligt ingripande under jouren i form av mottagande av enstaka kortare 
telefonsamtal eller e-post inte anses bryta jouren och således inte heller är att
anse som arbete.
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60 procent av er som läser det här är nöjda med och känner förtroende för Officersförbundet. Endast 12 procent är det inte. 
Detta är några av många insikter som gavs i årets medlemsundersökning.

De flesta av er är alltså nöjda med ert medlemskap i förbundet vilket är mycket glädjande, men det finns också saker vi kan förbättra. 
Vad gäller er arbetsgivare, Försvarsmakten, känner ni en stark lojalitet men är även missnöjda med en hel del – löner, debattklimat och 
möjlighet att påverka bland annat.

Dessvärre visar vår medlemsundersökning att många utsätts för kränkningar, diskriminering och även sexuella trakasserier på jobbet, något 
som naturligtvis är helt oacceptabelt.

Läs mer om vår omfattande medlemsundersökning i senaste numret av Officerstidningen nr (7/2018) eller på vår webbplats,  
www.officersforbundet.se

Vi skickar här en uppmaning till samtliga medlemmar att kontrollera och korrigera sina uppgifter på ”Mina sidor” på vår 
webbplats, officersforbundet.se

Dina medlemsuppgifter kommer du lätt åt och ändrar vid behov själv genom inlogg med BankID på ”Mina sidor”.
Exempelvis är det bra om du där anger en privat e-postadress som primär kontaktadress och inte din mil.se-adress. Ibland anger vi länkar 
eller vill skicka med något i en bilaga när vi kontaktar våra medlemmar och med mil.se-adressen riskerar du att gå miste om bra och nyttig 
information.

Sedan är det viktigt att du kontrollerar att dina uppgifter stämmer när du till exempel byter tjänsteställe, från en lokalförening till en annan 
eller får ny lön eller grad. 

Betalar du din avgift till Officersförbundet med vanlig 
pappersfaktura? Då finns det pengar att spara.

Genom att byta ut din pappersfaktura mot att betala avgiften 
via autogiro eller e-faktura istället, så kan du spara 10 kronor 
per månad, plus att det blir mycket enklare för dig att betala din 
medlemsavgift.  
 
Det är enkelt att byta! Kontakta din bank, eller gör inställningen 
direkt via din internetbank för att få autogiro eller e-faktura. 

Kursen vänder sig till ledamöter i Personalförsörjningsnämnd 
vid OrgE (motsvarigheten till nominerings-, befordrings- och 
antagningsnämnd).

Målet med kursen är att ge deltagarna kunskaper om 
Försvarsmaktens personalförsörjning, Försvarsmaktens skolsystem, 
regelverk och styrdokument inför urvalsarbete. Kursen belyser även 
fackets roll vid urval på lokal och central nivå. Observera att sista 
anmälningsdag är 19 december i år. Du hittar mer information 
om kursen på vår webbplats, www.officersforbundet.se/kurser. 

Tid: 30-31 januari 2019
Plats: Quality Winn hotel, Haninge/Stockholm
Sista anmälningsdag: 19 december 2018

Medlemsundersökning 2018 – så här tycker ni

Ditt medlemskap – dina uppgifter

Spara dina pengar PFN-kurs
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