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-Det är synd - en förutsättning för att lyckas med denna historiska 
satsning är nämligen en robust personalförsörjning, där rimliga 
löner är en del, konstaterar Officersförbundets ordförande Lars 
Fresker. Han välkomnar annars beslutet som bland annat innebär 
att fyra regementen och en flottilj ska återetableras på sex orter i 
landet. Samtidigt konstaterar han att det kommer innebära ökad 
belastning på förbundets medlemmar.

-Jag vågar påstå att det är våra medlemmar som kommer att få dra 
det tyngsta lasset i utvecklingen av framtidens försvar, säger han 
och pekar på att det redan nu råder brist på officerare. 

Sannolikt kommer officerare också att få flytta till de nya 
regementsorterna, vilket innebär behov av bostäder, barnomsorg 
och möjlighet till arbete för anhöriga. Av den anledningen har 
Lars Fresker tagit kontakt med de politiska ledningarna i Falun, 
Kristinehamn och Sollefteå. 

Totalförsvarsbeslutet: ”Vår tid är nu”

-Officersförbundet vill veta på vilket sätt kommunerna kan möta 
våra medlemmars behov. Alla tre kommunerna var blixtsnabba 
med att svara och jag ska ha digitala möten med dem direkt efter 
nyår. Men det är också viktigt att Försvarsmakten som arbetsgivare 
tar sitt ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra 
medlemmar att kunna lösa sina uppgifter. Annars kommer inte 
den här satsningen att lyckas.

Lars Fresker har varit ordförande i Officersförbundet sedan 2001. 
Således har han också arbetat fackligt under den period som 
präglades av neddragningar. Nu stundar helt andra tider: 

-Det är glädjande. Vår profession kommer att vara mer efterfrågad 
än på mycket länge de kommande åren. Vår tid är verkligen nu. 
Därför kommer Officersförbundet fortsätta att kämpa för rätt lön 
och rätt villkor för våra medlemmar, säger han.

Den 15 december fattade riksdagen beslut om utvecklingen av totalförsvaret för de kommande fem 
åren. Beslutet är historiskt men politikerna valde att helt att bortse från Officersförbundets förslag att 
tillföra 325 miljoner för att höja lönerna för den militära personalen. 

Kansliet har öppet till och med den 23 december 11.30. Den 29 och 30 december samt 7 januari har kansliet telefontid 08.30-11.30. Under 
jul och nyår har kansliet lägre bemanning än vanligt, du kan alltid mejla, men svarstiden kan bli längre än vanligt. Ordinarie öppettider 
gäller från den 11 januari.
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