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Försvarspolitiskt 
haveri svek mot 
försvarsanställda
Riksdagens oförmåga att enas i försvarspolitiken är 
oacceptabel. Den omintetgör inte bara möjligheten för 
våra medlemmar att göra ett bra jobb, utan riskerar i 
förlängningen även Sveriges säkerhetspolitiska trovärdighet. 
Det skriver ordförandena i Officersförbundet och 
Försvarsförbundet i dag i en gemensam debattartikel.

Förra veckan stod det klart att politikerna i Försvarsberedningen 
återigen misslyckas med att nå en överenskommelse 
kring kommande försvarsbeslut. Officersförbundet och 
Försvarsförbundet, som är de två största fackliga organisationerna 
inom Försvarsmakten, menar att detta riskerar att få förödande 
konsekvenser.

- Att våra politiker inte ens nu, under den värsta samhällskris 
Sverige skådat i modern tid, kan samla sig och enas om 
försvarspolitiken är oerhört beklagligt. Nu, om någonsin, torde 
det vara tydligt hur oerhört viktigt det är med en god nationell 
beredskap och en väl utvecklad förmåga att som samhälle möta 
både väntade och oväntade hot och utmaningar, säger Lars Fresker, 
förbundsordförande i Officersförbundet.

- Sällan har behovet för politisk enighet i försvars- och 
säkerhetspolitiska frågor varit större. Tiden för politiskt rävspel 
borde vara över, och det är med vemod vi konstaterar att så inte 
verkar vara fallet. Medlemmarna i våra två förbund är den verkliga 
ryggraden i svensk försvars- och säkerhetspolitik, och det borde 
vara en självklarhet att de ges förutsättningar att kunna göra sina 
jobb – de behöver besked om vad som gäller de kommande åren, 
säger Håkan Sparr, förbundsordförande för Försvarsförbundet.

I en debattartikel på Altinget.se uttrycker de båda 
förbundsordförandena hård kritik mot den politiska oförmågan 
att enas på det försvarspolitiska området. Även det faktum att 
politikerna fullständigt missar att adressera den mest kritiska frågan 
gällande försvarets framtid – personalförsörjningen – kritiseras i 
artikeln.

Debattartikeln kan du ta del av i dess helhet här,  
www.altinget.se/artikel/de-forsvarspolitiska-
forhandlingarna-havererar-paa-nytt
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Förbundsmöte 2020
I november samlas över 100 förtroendevalda ombud från 
samtliga officersföreningar för att besluta om förbundets 
inriktning de kommande tre åren. Även du som enskild 
medlem kan då vara med och påverka förbundets utveckling.

Officersförbundets förbundsmöte hålls vart tredje år. Mötet 
bestämmer innehållet i förbundets fackliga program, stadgar samt 
budgeten för kommande verksamhetsperiod. Förbundsmötet 
väljer också ny styrelse, nya revisorer, valberedning och 
ersättningskommitté.

I år samlar vi all information om förbundsmötet på en särskild 
webbplats, of-forbundsmote.se.

Alla medlemmar kan skriva förslag, motioner, till förbundsmötet. 
Besök webbplatsen för mer information om hur du skriver en 
motion.

Läs mer om förbundsmötet i 
Officerstidningen, nr 3/2020. Ny webbplats! 

of-forbundsmote.se

Många frågor kring våra avtal och villkor kretsar i dag kring 
sådant som kan kopplas till coronapandemin. 

Ett samlat dokument, som kontinuerligt uppdateras, ger 
förhoppningsvis de svar du behöver. Dokumentet och övrig 
förbundsinformation med anledning av pågående coronapandemi 
hittar du på webbplatsen.  
Läs mer på officersforbundet.se/fragor-svar-corona 

Officersförbundet  
och corona
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Officersförbundets lanserar onlinekurser
Nu lanserar Officersförbundet en rad bra och nyttiga 
digitala utbildningar för såväl enskilda medlemmar som 
förtroendevalda. 

Ju bättre kunskap du har, desto större är din möjlighet att 
påverka din arbetsplats och dina egna arbetsförhållanden. 
Utöver förbundets stora och uppskattade utbud av fysiska 
kurser, utbildningar och konferenser introducerar vi nu en rad 
onlinekurser.

För enskilda medlemmar finns nu en rad kortare introduktions-
kursr där man enkelt och pedagogiskt ges fördjupad kunskap på 
viktiga områden i ens arbetsliv. 

- När jag själv var nyanställd i Försvarsmakten var det precis något 
sånt här jag saknade – lättillgänglig och konkret information om 
vad det är som faktiskt gäller för mig som militär och arbetstagare. 
Därför känns det extra roligt att vi nu kan lansera det här digitala 
kurspaketet för våra medlemmar, säger Elina Meyer, ombudsman 
och ansvarig för Officersförbundets digitala kursutbud.

Kurserna tar 10-20 minuter att genomföra och du som medlem 
når dem enkelt genom att logga in med BankID på vår webbplats, 
officersforbundet.se, under fliken ”Kurser/Medlemskurser”. 
Kurserna funkar lika bra att göra på dator, mobil eller surfplatta.

De kurser du som medlem nu har tillgång till är 
introduktionskursen Välkommen till arbetslivet, kurs 
om internationell insats, Grundkurs lön samt kurs om 
Medarbetarsamtalet. 
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Kurser för förtroendevalda
För dig som förtroendevald finns även en rad kurser som är mer 
inriktade på de specifika uppdrag man kan ha inom den fackliga 
verksamheten. 

Dessa kurser samlar vi på en särskild utbildningsportal där du som 
förtroendevald måste skapa ett användarkonto för att få tillgång till 
kurserna. Som förtroendevald i Officersförbundet ska du ha fått 
e-post från Onlineacademy, med länk och instruktioner om hur du 
skapar din användare.

Har du som förtroendevald inte fått någon sådan e-post, kontakta 
oss via kurs@officersforbundet.se, så hjälper vi dig.

Du som redan har ett användarkonto når portalen via adressen 
officersforbundet.onlineacademy.se
De kurser som finns för förtroendevalda är introduktionskurser 
för dig som, 

• är arbetsplatsombud
• är listförhandlare
• ingår i en valberedning
• har ett styrelseuppdrag

Utöver dessa finns samtliga medlemskurser även tillgängliga i 
utbildningsportalen för förtroendevalda.

Digital Avtals- och 
utbildningskonferens
Konferensen för lokalföreningar och skyddsombud i augusti 
har fått nytt datum för sista anmälningsdag. 

Som vi tidigare meddelat kommer höstens Avtals- och 
utbildningskonferens på grund av rådande samhällsläge, att 
genomföras digitalt samt kortas ner till en dag. 

Konferensen genomförs 18 augusti. Vi har flyttat fram sista 
anmälningsdag till 7 augusti. Läs mer och anmäl dig på vår 
webbplats, officersforbundet.se/kurser 
 
När: 18 augusti 2020 
Var: Digital mötesplats, mer info kommer 
Sista anmälningsdag: 7 augusti

Officersförbundet önskar er alla 
en riktigt trevlig Nationaldag!


