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Ny inplacering?
Håll koll på Rals-pengarna
För den som fått nya arbetsuppgifter eller ny befattning med
förändrad lön innan dess att Ralsförhandlingar avslutats,
finns anledning att hålla extra koll på lönespecifikationen.
En ny inplacering (högre lön) ska inte blandas samman med
den löneökning som följer av lönerevision i och med Ralsförhandlingar. Dessa två skall sammanräknas om det inte skriftligen
framgår annat i ditt beslut. Ralspåslaget ska läggas ovanpå den
nya lönen. På grund av ändrade uppsättningar i Prio sker detta
inte längre automatiskt varför nya inplaceringar måste skickas in
manuellt för att uppnå den så kallade ”korkeffekten”.
Kontrollera lönen
Därför uppmanar Officersförbundet de medlemmar som tillträtt
nya befattningar mellan den 1 oktober 2017 och fram till dess
Ralsförhandlingar avslutats att kontrollera att både den nya lönen
utifrån befattningsbytet och lönepåslaget utifrån Rals finns med på

1 september 2017
Lön:
25 000 kronor

den slutgiltiga lönen. Vi uppmanar även våra Officersföreningar
att noga stämma av vilka medlemmar som fått nya löner under
perioden, samt att påminna arbetsgivaren om att skicka in listan på
dessa till FM HR-centrum.
Enligt Försvarsmaktens kollektivavtal om löner inom ramen för
Rals 2017 - 2020 framgår följande enligt 3. Tillämpning 5:e stycket:
”Om en arbetstagare inplacerats i ny lön från revisionsdatumet
eller senare höjs den nya lönen med motsvarande belopp som
revisionen resulterat i, såvida inte den nya lönen uttryckligen avser
löneläget per den 1 oktober 2017, 1 oktober 2018, 1 oktober 2019
eller senare.”
Om du som medlem upptäcker att din Rals inte hanteras enligt
denna så kallade ”korkeffekt” beskriven ovan, kontakta din
lokalförening så detta kan påtalas för arbetsgivaren.

1 februari 2018
Nya arbetsuppgifter med
löneökning: + 1 500 kronor
Ny lön =
26 500 kronor

1 oktober 2017
RALS:
+ 500 kronor

1 maj 2018
Ny lön =
27 000 kronor

RALS-förhandlingar
Från oktober till exempelvis maj pågår RALS-förhandlingar. Lönehöjningen från RALS skall alltså läggas till din totala
lön, inte räknas in i den löneökning du har fått i och med förändrade arbetsuppgifter.
Glöm inte heller bort att RALSEN skall betalas retroaktivt från och med oktober månad.

Avdragsgill fackavgift
Från och med 1 juli i år blir fackavgiften avdragsgill.
Beslutet börjar gälla den 1 juli 2018 och kommer att tillämpas på medlemsavgifter som betalas efter 30 juni 2018. Därmed så blir det först
i deklarationen nästa år som man får betala mindre i skatt. Man är berättigad till avdrag om man betalar mer än 400 kronor i facklig avgift
per år och avdraget sker i form av en skattereduktion om 25 procent och beräknas på den årliga medlemsavgiften. Vi kommer med mer
information i slutet av året.
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Arbetstidsavtalet – semester under utbildning
Ett antal ändringar har gjorts i gällande arbetstidsavtal.
Främst handlar det om förtydliganden och språkliga korrigeringar, men Officersförbundet vill särskilt
uppmärksamma sina medlemmar på vad som gäller avseende semester under icke arbetstidsreglerad
utbildning.
I de ändringar som nu införts i arbetstidsavtalet förtydligas att semester för individer som går icke
arbetstidsreglerad utbildning endast får förläggas under sommarmånaderna (juni, juli, augusti). Vilka
utbildningar det gäller framgår av arbetstidsavtalets punkt 2.3.4.2. Övrig ledighet ska betraktas som
kompensation för eventuellt deltagande i övningsverksamhet, kvällstjänst, studietid och så vidare.
För den som vill granska de införda förändringarna finns de under fliken Avtal/Försvarsmaktens
avtalssamling på www.officersforbundet.se och benämns ”4_3_1 Bilaga 1 - till förhandlingsprotokoll
FM2017-8633 3”. Denna sida kräver inloggning med BankID.

Kursstarter i augusti
och september
Sista anmälningsdatum till höstens allra första kurser är
15 juni. Så missa inte det.
Avtals- och utbildningskonferens, Haninge: 20-21 augusti
Förbundskurs 1, Haninge: 4-7 september
Du hittar kurser samt anmälan på vår webbplats:
www.officersforbundet.se/kurser

GDPR-start idag
Från och med 25 maj i år träder GDPR (General Data
Protection Regulation) i kraft inom hela EU.
Ni har säkert fått en hel del e-post angående detta och här kommer
ett till. I och med att dataskyddet för privatpersoner stärks så har
vi också uppdaterat vår integritetspolicy om hur, varför och när vi
hanterar dina personuppgifter.
Du kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter på
vår webbplats:
www.officersforbundet.se/om-oss/behandling-av-personuppgifter
Vill du fortsättningsvis inte få detta nyhetsbrev så skickar du bara
ett mail till: info@officersforbundet.se
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Var god identifiera dig
Från och med 25 maj 2018 kommer du vid medlemsfrågor
som gäller just dig, att behöva identifiera dig under
telefonsamtalet med oss.
På förbundet hanterar vi känsliga personuppgifter dagligen. Till
dessa känsliga personuppgifter räknas bland annat att vara medlem i
ett fackförbund.
Så på förfrågan från oss behöver du identifiera dig via mobilt
BankID när du ringer in till oss och har medlemsfrågor som rör
specifikt dig. Vi gör denna förändring för att kunna säkerställa att
du är du under telefonsamtalet.
Har du inte mobilt BankID, så går det bra att ringa in till oss med
din fråga ändå och så kommer svaret tillbaka till dig via brev.

Officersförbundet
närvarar under
Veterandagen
Den 29 maj är det Veterandagen och
Officersförbundet kommer att befinna sig
på plats ute vid Sjöhistoriska Riksmuseet i
Stockholm för att hedra våra veteraner.
Men vi är också där för att informera om vad vi kan göra för er
som har gjort, ska göra eller gör utlandstjänst. Besök oss gärna
i vårt tält, vi kommer att finnas där under hela dagen.
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