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Oron i kölvattnet efter överbefälhavarens beslut om slutligt införande av trebefälsystemet fortsätter. Officersförbundet har 
dagligen kontakt med både föreningar och enskilda medlemmar som vittnar om spänningar mellan personalkategorier, 
personal som mår dåligt och förbandschefer som saknar relevant information från högre chef.

– ÖB har, utöver ett citat på myndighetens webbplats, bara kommenterat sitt beslut en gång och det var i Ekots lördagsintervju. Hans 
budskap där var tydligt – det är bara att rätta in sig i ledet. Det här är ett ledarskap som gör mig bekymrad. Det är bedrövligt att det finns 
personal som nu går på sommarledigt med en klump i magen, säger förbundsordförande Lars Fresker.
Han menar att det vilar ett tungt ansvar på Försvarsmakten som tydligare måste kommunicera till personalen om vad som händer och vad 
som gäller. 
– Specialistofficerarna måste få svar på frågorna om löneutveckling och kompetensutveckling, officerarna måste få besked om hur 
Försvarsmakten tänker sig deras framtid, säger Lars Fresker.

Officersförbundet har fortsatt att granska de arbetsrättsliga delarna av beslutet. Bland annat har förbundet studerat ett antal domar från 
Arbetsdomstolen (AD). Slutsatsen är att arbetsgivaren med mycket stor sannolikhet kommer kunna byta personalkategori på ett antal 
individer mot deras vilja. I andra fall är det tveksamt och i vissa fall sannolikt inte möjligt. 
– Vi jobbar nu med att ta fram en checklista till föreningarna att använda när vi lokalt ska börja förhandla kring varje berörd individ. Den 
kommer att utgöra stöd för oss när vi ska besluta om vi ska driva ett ärende till arbetsdomstolen eller inte. För där vill jag vara tydlig: vi 
kommer att dra det här till AD i de fall vi känner att Försvarsmakten bryter mot arbetsrätten, säger Lars Fresker.

Parallellt med det arbetet har förbundets styrelse beslutat att man inom ramen för samverkan aktivt ska delta i arbetet med att utveckla 
trebefälssystemet och då framförallt specialistofficerskategorin. Det handlar om både utvecklingsmöjligheter och lönesättning. 
– Det gäller att finna former där lönen kan utvecklas genom att medlemmen fördjupar sin kompetens i den befattning man har. 

På Officersförbundets Youtube-kanal kommenterar förbundsordförande Lars Fresker det senaste läget kring trebefälssystemet.

Oro bland personalen efter beslutet om 
trebefälssystemet
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Förbundets kansli har ändrade öppettider den 5 juli- 
13 augusti. Om du har frågor om exempelvis ditt 
medlemskap kontakta Kanslistöd. Om du har frågor om 
exempelvis din lön eller arbetsvillkor kontakta Rådgivningen. 

Telefonnummer: 08-440 83 30.   
Mejl: kansliet@officersforbundet.se. 
Telefontid: måndag-fredag 08.30-12.00. 

Kansliets öppettider 
i sommar
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Stort grattis till alla kadetter 
som tar examen från Karlberg imorgon! 

Få nyheter från förbundet och officerstidningen
följ förbundet i sociala medier

Du som har tagit examen och blivit officer byter automatiskt medlemskategori från student till yrkesverksam. Vi vill dock att du ser över 
dina uppgifter och bekräftar att du uppger rätt lön och därmed får rätt medlemsavgift. Det är också viktigt att du anger korrekt arbetsplats. 
Detta gör du enkelt genom att logga in med BankID på Mina sidor på Officersförbundets webbplats www.officersforbundet.se.
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Kämpa för dem som 
kämpar för Sverige

Är du Officersförbundets biträdande förhandlingschef?

     Vi söker nu till vårt team Förhandling och samverkan en vikarie för vår biträdande förhandlingschef. Vi söker dig som   
      vill vara med och utveckla villkoren för våra medlemmar. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med   
      förhandlingschefen samt ombudsmän. Tillsammans förhandlar och samverkar ni med företrädare för    
      Försvarsmakten, FMV och andra närstående myndigheter där Officersförbundets medlemmar finns.

      Du som söker ska ha
• Ett starkt engagemang för den militära personalen och viljan att förbättra militär personals villkor.
• En förståelse för styrkorna med den svenska partsmodellen.
• En pedagogisk förmåga att förklara och utbilda i avtal och regler.
• Dokumenterad kunskap inom området anställningsvillkor.
• Förmågan att kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, vilket är en förutsättning för arbetet.

      Du bör ha erfarenhet av
• Arbete inom facklig organisation.
• Arbete inom Försvarsmakten eller närstående myndighet.

 
      Vi erbjuder

• En stimulerande miljö där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och ditt engagemang för våra medlemmar.
• Vi är idag 18 anställda på kansliet och har våra lokaler på Sturegatan 15 i Stockholm.

Du har möjlighet att vara tjänstledig från din ordinarie anställning i Försvarsmakten eller närstående myndighet. Vi 
har viss möjlighet att hjälpa till med boende och det är även möjligt att delvis arbeta hemifrån. Anställningen är ett 
föräldravikariat med tillträde snarast till och med sommaren 2022.

       Om ansökan och kontaktuppgifter
       För mer information, kontakta förbundsdirektör Peter Löfvendahl 070-580 51 07. Ansökan skickar du till 
       peter.lofvendahl@officersforbundet.se snarast, dock senast 13 augusti. Ansökningarna behandlas löpande och    
       vikariatet kan tillsättas innan sista ansökningsdag.


