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TVÅ NYA CHEFSAVTAL ÄR KLARA
Under våren 2020 sade Officersförbundet upp Försvarsmaktens chefsavtal. Nu har parterna förhandlat fram, inte bara ett, utan
två nya avtal som reglerar villkoren för Försvarsmaktens högre befattningshavare.
-Försvarsmaktens gamla chefsavtal var svårt att förhålla sig till för berörda eftersom det hängde ihop med flera gamla beslut.
Nu känns det riktigt bra att vi istället har förbättrat och renodlat villkoren genom att de två nya avtalen nu är på plats, säger
Officersförbundets förhandlingschef Susanne Nyberg.
Den tidigare chefskretsen, det villl säga de befattningshavare som
omfattas av det statliga chefsavtalet, var väldigt vid. Efter de nya
förhandlingarna har den kretsen snävats in ordentligt. Numera
består den i korthet av OF6/CF6 eller högre. För denna krets
kommer liksom tidigare det statliga chefsavtalet att tillämpas.
OF5/CF 5, chefer för organisationsenheter och
heltidstjänstgörande försvarsattachéer (oavsett grad) kommer
nu i stället att omfattas av det helt nya avtalet för ”Särskilda
befattningshavare”. Precis som de som ingår i den nya chefskretsen
har de särskilda befattningshavarna förtroendearbetstid men de har
också rätt till andra ersättningar:
Samtliga ” Särskilda befattningshavare” får ett lönetillägg om
2050 kronor i månaden och rätt till ekonomisk ersättning för
försvarsmaktsdygn. Dessutom får chefer för organisationsenheter
samt några ytterligare befattningshavare knutna till
insatsverksamheten ett tillägg på 2000 kronor i månaden eftersom
kraven på ständig tillgänglighet är höga. Lönerna för ”Särskilda
befattningshavare” kommer omhändertas inom ramen för RALSförhandlingarna mellan parterna.
-Det kan tyckas förmånligt att få vara till exempel chef för ett
regemente eller en flottilj. Men ansvaret och kraven på tillgänglighet
är också mycket, mycket stora och gränsen mellan hårt arbete och
rovdrift är hårfin. Därför är det att bra att vi fått till en särskild
ersättning för de här befattningshavarna samtidigt som parterna
har startat dialog om rimlig I-lön för att utföra alla arbetsuppgifter
som åligger dessa chefer. Precis som att man nu kommer att kunna
få ekonomisk ersättning för försvarsmaktsdygn. Det är inte rimligt
att man bara för att man blivit överste eller kommendör inte ska
ha rätt till ersättning när man deltar i övningsverksamheten, säger
Susanne Nyberg.

De nya avtalen
gäller från och
med den 1 januari
2021. Av praktiska
skäl kommer
Försvarsmakten
inte kunna betala
ut ersättningarna
förrän senare
under våren. Men
rätten till ersättning
enligt avtalet börjar
däremot att gälla
redan från och
med den 1 januari.
Myndigheten
kommer också
att justera de
Susanne Nyberg
individuella
placeringsbesluten så
Susanne Nyberg
att dessa på ett korrekt sätt
återger rätt avtalstillhörighet. Det har betydelse för bland annat
uppsägningstiderna som skiljer sig åt mellan avtalen.
-Jag kan självfallet inte bestämma vad medlemmarna ska
tycka. Men personligen tycker jag det här är en framgång för
Officersförbundet. Från att arbetsgivaren var helt oförstående
när vi sa upp avtalet till att vi nu har enats om två nya avtal
som innebär förbättringar för den absoluta merparten av de
som berörs – det är fackligt arbete när det är som bäst, säger
Officersförbundets ordförande Lars Fresker.

öppettider officerförbundets kansli
Du är alltid välkommen att kontakta kansliet med dina frågor. Kansliet har telefonnummer 08-440 83 30 och telefontider tisdag-torsdag
08.30-11.30. Från och med 1 februari kan du även ringa tisdag-torsdag 12.30-15.30. Om du har frågor om exempelvis ditt medlemskapet,
lön och anställnings-och arbetsvillkor mejla kansliet[at]officersforbundet.se. Om du har frågor specifikt om försäkringar mejla
officersforbundet[at]if.se.
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NYA MEDLEMSAVGIFTER
Under förbundsmötet fattades beslut om ändrade medlemsavgifter. Dessa gäller från och med 2021-01-01. För frågor om ditt
medlemskap mejla kansliet[at]officersforbundet.se.

Aktivt medlemskap

Studerandemedlemskap

* Utöver medlemsavgiften tillkommer en avgift till
Officersförbundets lokala förening på ditt förband. Avgiften
varierar från 0 till 30 kronor i månaden.

Tidvis tjänstgörande

0 - 24 999 kronor 		
25 000 - 29 999 kronor
30 000 - 39 999 kronor
40 000 - 49 999 kronor
Över 50 000 kronor

190 kronor
230 kronor
240 kronor
250 kronor
260 kronor

Seniormedlemskap
Seniormedlem - 67 år eller yngre
Seniormedlem - 68 år eller äldre		

Studerandemedlemskap erbjuds du som preliminärt eller slutligt
antagits till officersutbildning. Du som är aktiv medlem som är
tjänstledig för att genomgå grundläggande officersutbildning
erbjuds studerandemedlemskap. Det kostar 100 kr för hela
studieperioden.

40 kronor/mån
150 kronor/år

Reducerad medlemsavgift

Om du är tjänstledig/frånvarande för föräldraledighet, civila
studier eller är sjukskriven så kan du få en lägre medlemsavgift.
Kravet är dock att du är tjänstledig/sjukskriven under en
sammanhängande period om minst 30 dagar.

* ändringen sker vid årsskiftet till det år du fyller 68.
Helårskostnaden dras årligen i januari månad.

Passivt medlemskap

Du som är tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten betalar 80 kr/
månad oavsett lön och om du tjänstgör eller inte. För detta krävs
dock ett aktuellt anställningsintyg där det framgår att du har en
tidvis anställning.

Passivt medlemskap erbjuds du som varit aktiv medlem i minst
10 år och som lämnat sin anställning i Försvarsmakten eller vid
Försvarsmakten närstående myndighet. Du betalar 60 kr/månad.

Minst 50 procent 		
100 procent
		

100 kronor
75 kronor

* Avgiften till Officersföreningens lokala förening påverkas inte,
utan du betalar samma som tidigare.

Följ oss på sociala medier
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