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Förbundet i Almedalen
På söndag invaderar landets politiker, journalister och intresseorganisationer återigen Visbys gränder, när den årliga
politikerveckan i Almedalen drar igång. Officersförbundet ser veckan som en bra plattform för sitt påverkansarbete och
kommer i vanlig ordning att vara på plats.
Under årets Almedalsvecka kommer Officersförbundet att genomföra ett seminarium tillsammans med Försvarshögskolan på temat
”Vem vill bli officer?”. I en webbsänd paneldiskussion kommer frågor kring Försvarsmaktens personalförsörjning och vad som krävs
för att lyckas locka rätt personer till officersyrket i framtiden att diskuteras. Förbundsordförande Lars Fresker är en av paneldeltagarna i
seminariet som hålls i Svenska Soldathemsförbundets nya lokaler i Visby klockan 09.00 tisdagen den 3 juli. Seminariet kommer att kunna
ses både direkt och i efterhand på vår webbplats, www.officersforbundet.se.
Tillsammans med Folk och Försvar, Försvarshögskolan och Frivilliga Försvarsorganisationers Samarbetskommitté arrangerar
Officersförbundet även det försvarspolitiska mingel som hålls senare samma dag. Över 100 politiker, opinionsbildare och
försvarsmaktsrepresentanter väntas deltaga och det blir ett bra tillfälle för förbundet att framföra sina ståndpunkter och hjärtefrågor direkt
till dem.
Utöver dessa arrangemang kommer förbundsordförande Lars Fresker och vice ordförande Karl Johan Boberg att närvara vid ett stort
antal paneldebatter, seminarier och möten under veckan.
- Även om Almedalen växt otroligt mycket
och kanske till vissa delar kommersialiserats
är det fortfarande en fantastisk plats för
den organisation som vill få upp sina frågor
på den politiska dagordningen. I allt från
stora seminarier till spontana möten med
en riksdagsledamot på Visbys gator ges vi
tillfälle att framföra våra åsikter. Det är även
ett utmärkt tillfälle att lyssna in den politiska
diskussionen och snappa upp partiers och
organisationers verkliga ståndpunkter, bortom
de mediala utspelen, säger Fredrik Hultgren,
kommunikationschef på Officersförbundet.

Förlikning i tvist om beredskapssättning
Officersförbundet har nu ingått förlikning med Försvarsmakten avseende den tvist kring beredskapsersättning för 13
medlemmar på Ledningsregementet som genomförts under våren.
Uppgörelsen med Försvarsmakten innebär att medlemmarna nu kan få ut den ersättning de varit berättigade till men
ej fått utbetalt, sammanlagt rör det sig om drygt 400 000 kronor för beredskapsersättning till de 13 medlemmarna
under de senaste tre åren.
Officersförbundet väljer en förlikning då det funnits oklarheter kring vilken information våra medlemmar haft.
Förbundet backar därmed från begäran om skadestånd för brott mot kollektivavtalet.
- Det viktiga för oss är att våra medlemmar nu får den ersättning de borde ha haft från början. För den enskilde rör
det sig om mellan 30 000 och 40 000 kronor, säger Fredrik Norén, ombudsman på Officersförbundet.
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Omställningsavtalet kan tillämpas
i omstruktureringen
I samband med förra veckans bemanningsmöte på
Karlberg samverkade och enades Försvarsmakten och
Officersförbundet om att byte av arbetsort i samband med
pågående omstrukturering är att anse som omlokalisering.
Det betyder att du som medarbetare har arbetsskyldighet på den
nya orten och därmed så gäller omställningsavtalet om du får en
ny placering som ligger utanför dagpendlingsbart avstånd, vilket i
de flesta fall innebär mer än två timmars resväg enkel resa från din
tidigare arbetsort eller i vissa fall din bostad.
Om du inte vill följa med till den nya arbetsorten måste du själv
säga upp dig och gör du det har du rätt till vissa förmåner från
Omställningsavtalet, exempelvis visst stöd från Trygghetsstiftelsen.

Men vi vill uppmärksamma våra medlemmar på att nuvarande
Omställningsavtal skiljer sig från det tidigare gällande
Trygghetsavtalet och att säga upp sig själv inte är lika förmånligt
som om arbetsgivaren säger upp på grund av arbetsbrist. Som
exempel finns ingen möjlighet till förlängd uppsägningstid vid egen
uppsägning.
Vi vill också uppmärksamma våra medlemmar på att detta inte
gäller för verksamhetsövergången från FMV till FM.
Försvarsmakten har lovat att tillse att relevant information om
Omställningsavtalets tillämpning i denna omstrukturering ska
finnas tillgänglig på emilia.

Sommaröppet på kansliet
Kansliet har öppet hela sommaren, om än med lägre
bemanning än vanligt under juli och i början av augusti.

En god idé är att kontakta din lokalförening om du har frågor som
gäller till exempel avtal, arbetstid, lön med mera.

Du kan alltså fortfarande kontakta oss på våra vanliga öppettider,
men du kanske inte kan få hjälp med ditt ärende samma dag.

Du hittar våra kontaktuppgifter och öppettider på vår webbplats:
www.officersforbundet.se/om-oss/kontakt

Glad sommar önskar Officersförbundet!

Officersinfo är åter i augusti.
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