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Årlig översyn av
insatstillägg

Uppdatera
medlemsuppgifterna

Under maj månad beslutades om nya nivåer på insatstillägg
vid utlandstjänst.

I slutet av juni tar drygt 100 medlemmar i förbundet examen
från Officersprogrammet. Stort grattis till er, men glöm inte
att uppdatera era medlemsuppgifter.

De nya nivåerna på insatstillägg gäller från 2019-04-01. För
insatstillägg som sänks gäller de nya nivåerna för personal som
påbörjar sin insats från och med 2019-08-01.
Nivåer på insatstillägg baseras på insatsens karaktär, mandat,
umbäranden och hot.
Beslutet har samverkats i enighet mellan arbetsgivaren och
Officersförbundet.

Insats/Land/Område

Insatstillägg

UNMISS/Sydsudan

13 300kr

MONUSCO/Kongo DRC

12 000kr

MINUSMA/Mali

11 600kr

RSM/Afghanistan

10 400kr

EUTM/Mali

10 200kr

MINURSO/Västsahara

9 800kr

EUTM/Somalia/Mogadishu

9 800kr

UNTSO/Mellanöstern

9 300kr

UNMOGIP/Indien-Pakistan

9 300kr

EUTM/RCA

9 200kr

NMI & OIR/Irak/Bagdad

8 400kr

EUTM/Somalia/Nairobi

7 300kr

OIR/Irak/Taji

7 300kr

OIR/Kuwait

4 800kr

KFOR/Kosovo

3 200kr

NNSC/Sydkorea

2 900kr

OIR/Qatar

2 300kr
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– Vi uppmanar de medlemmar som går från studerandemedlem
till aktiv medlem att höra av sig till oss för att uppdatera uppgifter
om anställning och lön, säger Carina Viklund, ansvarig för
medlemsstöd på Officersförbundets kansli.
Från och med den 1 juli kan medlemmar
själva gå in och ändra sina uppgifter
via Mina sidor (logga in med BankID
på officersforbundet.se). Du kan också
skicka e-post till oss,
kansliet@officersforbundet.se.
Även de medlemmar som antagits och
kommer att börja Officersprogrammet
eller Specialistofficersutbildningen
bör ändra sitt medlemskap till
Carina Viklund
studerandemedlem. Kontakta kansliet
via e-post med uppgifter om
medlems-/personnummer, utbildning,
utbildningsort samt start- och examensdatum.
Mer information hittar du på vår webbplats under
Medlemskap/Medlemsavgifter och villkor.

Nytt omställningsavtal
från årsskiftet
Ett nytt avtal om lokala omställningsmedel för
Försvarsmakten har skrivits under av parterna.
Avtalet gäller från och med 1 januari 2020, och fram till dess
gäller det nuvarande avtalet. Mer information om det nya avtalet
kommer att förmedlas senare under året.

Fredrik Hultgren
Kommunikationschef/Pressansvarig
08-440 83 30
fredrik.hultgren@officersforbundet.se
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officersförbundet.se
i uppgraderad uniform

Idag, den 29 maj går våra tankar till
Sveriges alla veteraner. Tack för era
fantastiska insatser.

Bli inte orolig om du inte känner igen dig på
officersförbundet.se. I mitten av maj genomfördes en större
förändring av webbplatsens utseende. Vi hoppas ni gillar den.
Målsättningen med omgörningen är att
webbplatsen både ska vara trevligare att
titta på och lättare att navigera.
- Det är främst layouten, utseendet,
på webbplatsen som ändrats, så
förhoppningen är att såväl nya som
gamla besökare ska gilla den och
känna sig bekväma när man besöker
officersförbundet.se, säger Jennie Timgren,
kommunikatör med ansvar för webb och
Jennie Timgren
sociala medier.

Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten

Officersförbundet
får ny lokalförening
När nya Organisationsenheter bildas, bildas även nya
lokala officersföreningar. Vi hälsar Arméstabens OF
välkomna i förbundsfamiljen!
Den 22 maj var den nystartade lokalföreningen på plats på
förbundskansliet för information och utbildning. I samband
med besöket hälsades de välkomna av förbundsordförande
Lars Fresker som även överräckte Officersförbundets
bordsstandar.
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