OFFICERSINFO
NR 18
20 DECEMBER 2018
INFORMATION TILL OFFICERSFÖRBUNDETS MEDLEMMAR

Nu är det den här tiden på året igen och det är dags för oss på kansliet att tacka våra förtroendevalda och styrelse
för året som har gått. Vi vill också framföra ett stort tack till våra medlemmar för ert engagemang och för ert
förtroende.

Så från oss alla till er alla,
en riktigt God jul och
ett Gott nytt år!
Öppettider i jul
Vi ber er att uppmärksamma att vi har begränsad
bemanningen på kansliet under jul- och nyårshelgen.
Under ledigheterna har kansliet stängt alla röda dagar och har
begränsad bemanning under mellandagarna. Vi rekommenderar
därför att du kontaktar oss via e-post för att snabbare få hjälp
med ditt ärende.
Telefontider
Torsdag 27 dec: 08.30-16.00 (lunch 11.30-12.30)
Fredag 28 dec: stängt
Onsdag 2 jan: stängt
Torsdag 3 jan: 08.30-16.00 (lunch 11.30-12.30)
Fredag 4 jan: stängt
E-post
Vi besvarar normalt ditt mejl inom en arbetsdag.
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Försvarsmaktens nya löner för
flygförare en oönskad julklapp
När övergångsregler i hittills gällande avtal för flygförare nu
upphör har Försvarsmakten valt att sänka ingångslönen för
flygförare med 5 000 kronor.
Flygvapnets piloter omfattas av ALFF (Avtal om löner för
flygförare inom Försvarsmakten). Avtalet har sedan millennieskiftet
givit en ingångslön för en ny pilot på 38 000 kr. Avtalet som ansågs
vara gammalmodigt med sitt Tariffsystem, omförhandlades därför
2013 till att idag hantera I-lön som skulle möjliggöra att ha samma
löneutveckling som övriga FM. När avtalet slöts tecknades ett antal
övergångsbestämmelser, en av dessa var att individer som 2014-01-01
redan antagits till pilotutbildning skulle erhålla 38 000 kronor enligt
de tidigare reglerna.
Övergångsbestämmelserna i ALFF slutar nu att gälla vilket medför
att FM fritt kan sätta flygförarlön utifrån sin bestämda struktur.
Lägsta värde i den av FM beslutade lönestrukturen för flygförare
är 30 000 kronor. Flygvapenchefen har nu valt att harmonisera
lönerna för flygförare vilket innebär en ny ingångslön för pilot på
33 000 kronor per månad, en lönesänkning på 5 000 kronor.

- De HKP-piloter som anställs den 19 december är de första
att drabbas av den nya lönesättningen. Detta visar på hur
Försvarsmakten värderar sin personal när de ensamma får
styra lönesättningen. I detta fall innebär det för vår medlem
en lönesänkning på 5 000 kronor, en oönskad julklapp från
Flygvapenchefen, konstaterar ombudsman Fredrik Norén och
fortsätter:
- Vi anser att våra medlemmar skall inplaceras enligt saklig
grund utifrån den lönebild som faktiskt finns och inte enligt en
gammal struktur som arbetsgivaren tagit ur luften. När vi tittar på
omvärlden ser vi en flygmarknad som lyfter. SAS har meddelat att
de från 2021 har behov av att anställa 100 piloter varje år. Vi vet att
Försvarsmakten ser över hela förmånssituationen för sina piloter,
då vore det rimligt att bibehålla lönenivån 38 000 fram tills dess att
vi gemensamt landat i en ny, säger Fredrik Norén.
Officersförbundet försöker nu genom förhandling påverka
Försvarsmakten att ändra sitt beslut och inplacera våra medlemmar
på en rimlig lönenivå.

Anmäl dig till vårens kurser redan nu
Officersförbundet har ett digert kursutbud under 2019, och det är nu läge att gå igenom kommande års kurskatalog och
anmäla sig till de kurser du avser genomföra under året.
De första kurserna kickar igång redan i januari, och här nedan följer en lista på kurstillfällen där sista anmälningsdatum börjar närma sig.
• Förbundskurs 1, del 1, 5-6 mars. Sista anmälningsdag 30 januari.
• Arbetsmiljökurs, 13-15 mars. Sista anmälningsdag 6 februari.
Hela förbundets kurskatalog för 2019 hittar du på vår webbplats, officersforbundet.se/kurser. Det är också där du anmäler dig.

Spara pengar – byt till autogiro
Betalar du din avgift till Officersförbundet med vanlig pappersfaktura? Då finns det pengar att spara.
Genom att byta ut pappersfakturan mot att betala avgiften via autogiro slipper du fakturaavgiften och du riskerar inte påminnelseavgifter
om du glömmer en faktura. Det är enkelt att byta - logga in på din bank (via webbläsare, inte i appen), leta rätt på autogiro i menyn och
ange Officersförbundet som mottagare. Voilá, du har sparat 120 kronor om året!
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Grattis till examen specialister!
Nu i december tar ett hundratal kadetter, tillika studerandemedlemmar i Officersförbundet, sin specialistofficersexamen.
Vi vill rikta ett stort grattis till er och lycka till i den fortsatta karriären!
Efter den första januari kommer du som tar examen och i dag är studerandemedlem att automatiskt registreras som aktiv medlem
i förbundet. Då kommer du med BankID själv att kunna logga in på ”Mina sidor” på vår webbplats, www.officersforbundet.se och
uppdatera din information såsom förbandstillhörighet, lön och grad.
Du kan även vända dig till lokalföreningen på förbandet där du påbörjar din tjänstgöring eller kansliets medlemsservice (kansliet@
officersforbundet.se) för hjälp med detta.

Skattereduktion på
medlemsavgift

Förbundet i dialog med
FM om nya skatteregler

Du som är medlem hos Officersförbundet får
skattereduktion om 25 procent på din inbetalda
medlemsavgift för perioden 1 juli -31 december 2018,
om din totala avgift uppgår till minst 400 kronor
(sammanslaget alla medlemsavgifter till en eller flera
arbetstagarorganisationer).

Nya regler som träder i kraft efter årsskiftet innebär att du
som medarbetare får ett större ansvar att själv rapportera
lönepåverkande händelser.

Skattereduktionen kommer att göras i samband med
inkomstdeklarationen 2018 och de uppgifter som
Officersförbundet skickar in till Skatteverket kommer att
finnas förtryckt på din inkomstdeklaration.
Vi kommer inte automatiskt skicka in uppgifterna för dig
som tillhör specialförband. Du som vill få dina uppgifter
inskickade måste höra av dig till oss om detta, senast
den 20 januari.
Vill du inte att Officersförbundet ska skicka dina uppgifter
om medlemsavgiften till Skatteverket ska du skicka ett mail
om detta senast den 20 januari till:
medlemskap@officersforbundet.se.
Mer information finns att läsa på Skatteverkets webbplats.
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Då en löneskuld uppstår och du som medarbetare får ett
återbetalningskrav kommer Försvarsmakten fortsättningsvis att
kräva tillbaka hela det utbetalda beloppet inklusive skatt. För att
återfå skattedelen av den felaktigt utbetalda lönen måste du då
själv ansöka om jämkning hos Skatteverket.
Officersförbundet har inlett en dialog med PROD ASU om hur
konsekvenserna för enskilda medlemmar ska hanteras.
Förbundet önskar i denna dialog med arbetsgivaren titta på ett
antal frågor:
• Finns det någon möjlighet för FM att förenkla hanteringen
för den enskilde?
• Bör utbildning genomföras för att det inte ska ske felaktiga
utbetalningar?
• Kan arbetstid avsättas för den enskilde att dels kontrollera
innan utbetalning, dels för att söka jämkning vid felaktig
betalning?
Denna dialog fortgår och mer information kommer kring detta
efter jul- och nyårshelgerna.
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