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I juni nåddes enighet på Försvarsmaktsnivå kring Ralsmedel 
för avtalsperiodens tredje och sista år. Officersförbundet har 
förhandlat fram medel för att justera lägstalöner, förbättra 
lönespridningen samt för att värdera individens prestation.

- Det är glädjande att Försvarsmakten börjat ta till sig att löneläget 
är avgörande ur såväl ett rekryterings- som ett behållarperspektiv. 
Man har uppenbarligen lyssnat till både förbundets och enskilda 
medlemmars missnöje. Att justera vilka lägstalöner våra 
medlemmar ska ha är viktigt, men det är minst lika viktigt att det 
finns medel för att förbättra lönespridningen och för värdering av 
prestation. Nu har vi förhandlat fram medel för detta, även om 
Officersförbundet fortfarande anser att det behöver göras betydligt 
mer på löneområdet, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets 
förhandlingschef.

Att parterna blev eniga på Försvarsmaktsnivå 
innebär att årets Ralsmedel i juni gick ut 
till respektive organisationsenhet och att 
förhandlingar om våra medlemmars nya 
löner kan påbörjas lokalt. Lägstalönen för 
yrkesofficerare kommer enligt avtalet att 
höjas till 25 000 kronor från och med den 1 
oktober 2019 och för GSS till 19 500 kronor.

Försvarsmakten har i de samtal som förts 
bekräftat behovet av relevanta följdjusteringar utifrån de nya 
ingångslönerna. Detta utifrån det stora rekryteringsbehov som 
föreligger samt som ett verktyg för att behålla befintlig personal. 
Att behålla erfarna medarbetare är av avgörande betydelse för 
Försvarsmaktens verksamhet. Inom ramen för Rals har därför ett 
ekonomiskt utrymme avsatts i syfte att uppnå en ändamålsenlig 
lönespridning mellan arbetstagarna, även efter justeringen av 
lägstalönerna.
Framförhandlade Ralsmedel för i år ligger strax över nivån i det 
treåriga avtal som slöts 2017. 

- Detta är fortfarande långt under de behov om minst 325 miljoner 
kronor som vi anser nödvändiga för att på allvar kunna justera våra 
medlemmars löner till en rimlig nivå. Nu gäller det att framförallt 
våra politiker förstår de verkliga behoven inför kommande 
försvarsbeslut. Vi har även en avtalsrörelse framför oss nästa år. 
Inför den kommer vi att behöva se en vilja att ge betydande tillskott 
för att vi ska ha en chans att komma upp i rimliga lönenivåer och 
en bra lönespridning för våra medlemmar. Ska Försvarsmakten nu 
växa har vi inte råd att förlora en enda militär som lämnar för annat 
jobb, men då måste löneläget bli bättre, säger Susanne Nyberg.

Ralsen 2019 –  
bättre, men inte bra 

Kurser under hösten

Personalen i fokus – 
Almedalen 2019
Den 3 juli genomfördes Officersförbundets seminarium 
i Almedalen. Fokus var personalförsörjning och samtliga 
paneldeltagare var eniga om att personalfrågan behöver 
prioriteras i kommande arbete om Försvarsmakten ska 
kunna växa.

Förbundets seminarium hade titeln ”Investering eller 
utgift – om synen på militär personal”. Paneldeltagare var, 
förutom förbundsordförande Lars Fresker, Tommy Åkesson, 
huvudsekreterare i Försvarsberedningen, riksdagsledamöterna 
Beatrice Ask (m), ordförande försvarsutskottet samt Marie 
Axelsson (s), försvarsutskottet.

Det rådde stor enighet om att personalfrågan kommer att vara 
ytterst kritiskt kommande år och för att uppnå de mål som 
Försvarsberedningens slutrapport föreslår kommer det att krävas 
tydliga prioriteringar på främst officersförsörjning.

Du kan naturligtvis se seminariet i efterhand. Du hittar det via vår 
webbplats officersforbundet.se/nyheter. Eller så besöker du 
Folk och Försvars Youtubekanal där det publicerats.

Förbundskurs 1, del 2
När: 24-25 september
Var: Quality Winn Hotel, Haninge/Stockholm
Sista anmälningsdag: 23 augusti

Avtals- och utbildningskonferens
När: 30 september - 1 oktober
Var: Quality Winn Hotel, Haninge/Stockholm
Sista anmälningsdag: 23 augusti

Nu startar höstens första kurser för förtroendevalda. 
Eftersom många har haft ledigt under sommaren så har vi 
lagt till extra ansökningstid. Därmed så finns fortfarande 
möjlighet att gå en nyttig kurs eller närvara på en givande 
konferens. Så passa på att anmäla dig nu.

Du kan läsa mer på vår webbplats officersforbundet.se/kurser.  
Du anmäler dig genom att meddela ditt intresse till din förening och 
sedan boka antingen via dem eller via vår webbplats. 

Susanne Nyberg


