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Hej! Jag har tidigare varit officer men har slutat och arbetat civilt ett 
antal år. Nu har jag blivit erbjuden en återanställning som yrkesofficer i 
Försvarsmakten. Jag har pratat med min eventuellt blivande chef  som nämnde 
något om tjänstepension utifrån PA16 och att byta från avdelning 2 till 
avdelning 1 vid återanställning. Jag är tveksam då jag inte riktigt vet vad det 
innebär, samt undrar om det är något jag måste gå med på? 

Det statliga tjänstepensionsavtalet PA16 består av två olika 
avdelningar, avdelning 1 (generellt för födda 1988 och senare) 
och avdelning 2 (generellt för födda 1987 eller tidigare). Genom 
en så kallad enskild överenskommelse mellan arbetstagare och 
arbetsgivare kan i vissa fall ett byte från avdelning 2 till avdelning 
1 göras, men att byta åt andra hållet är inte möjligt. Byter man 
till avdelning 1 kommer det också gälla för alla andra eventuella 
framtida statliga anställningar. 

Din eventuellt blivande chef  i 
Försvarsmakten kan inte ställa som krav 
att du vid en återanställning ska byta 
till avdelning 1, eftersom en enskild 
överenskommelse vilar på frivillig grund. 
Det är stor skillnad på exempelvis hur 
intjänande och uttagsmöjligheter med 
mera fungerar i avdelning 1 respektive 
avdelning 2. Det går inte generellt att 
säga att den ena är bättre än den andra 
eftersom det även beror på individuella 
faktorer till exempel ålder, lön, när man 
tänker sig gå i pension, eventuell tidigare 
statlig anställning, om man tidigare arbetat privat eller i kommun 
eller region (och då med vilket tjänstepensionsavtal). 

Det är viktigt att du bildar dig en god uppfattning om vad 
avdelning 1 respektive avdelning 2 skulle innebära just för dig. 
Viss information och stöd ska din eventuellt blivande chef  i 
Försvarsmakten kunna bistå med eller i alla fall hänvisa till. Du bör 
dock själv ta personlig kontakt med Statens tjänstepensionsverk 
(SPV) för att få fördjupad information om innebörden av ett 
eventuellt avdelningsbyte för dig – utifrån just dina personliga 
ingångsvärden och din tidigare anställningshistorik. 

Conny Jansson, ombudsman 

Conny Jansson

Pension vid 
återanställning

Snart nytt år -  
glöm inte att se över 
dina försäkringar hos If
Har du gruppförsäkring hos If  via Officersförbundet har du 
nyligen fått hem ett försäkringsbrev med information om ditt 
försäkringsskydd under 2022. 

I takt med att livet förändras gör också behovet av olika 
försäkringar det och storleken på belopp som ska ligga till grund 
för ersättningen du får om något oförutsett skulle inträffa. Med 
familj och bolån är behovet av försäkringar och lite högre belopp 
för ersättning ofta större än om du till exempel är ensamstående 
eller har barn som har flyttat ut. Därför är det en bra idé att då och 
då se över dina försäkringar så att de motsvarar behovet som du 
har just nu.  

På If:s webbplats if.se/officersforbundet kan du läsa mer. Vill 
du ha hjälp att se över ditt försäkringsskydd är du välkommen att 
kontakta If  på 0770-82 00 01. 

Kansliets öppettider 
under jul och nyår

Under julledigheterna har kansliet ändrade öppettider. 

Kansliets telefon är stängd 22 december–2 januari, samt 5–7 
januari. Den 10 januari gäller återigen vanliga öppettider,  
tisdag-torsdag 08.30-11.30, samt 12.30-15.30. 

Om du har frågor om anställnings- och arbetsvillkor kontaktas 
Rådgivning och om du har frågor om ditt medlemskap så 
kontaktas Kanslistöd - båda på telefon 08-440 83 30. 



Jag har jobbat som GSS, men nu ska jag plugga SO. Får jag vara kvar  
som medlem?  

Stort grattis! Ja, du får behålla ditt medlemskap hos oss, men 
du byter medlemskategori från yrkesverksam till student. Du 
betalar endast 100 kronor för hela 
studieperioden och får ett grundpaket 
med försäkringar utan kostnad. 

Du loggar in på ”Mina sidor” 
på förbundets webbplats 
officersforbundet.se och fyller i 
formuläret ”Ändra medlemskategori” 
med information om vilken utbildning, 
skola och utbildningsperiod som gäller. 
Så är det klart - lycka till med plugget!  

Carina Viklund, medlemsservice 

Carina Viklund
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God Jul & Gott nytt år 
önskar vi på 

Officersförbundet!

Grattis till examen 
specialister!
Nu i december tar ett hundratal kadetter, tillika studerande-
medlemmar i Officersförbundet, sin specialistofficersexamen.

Vi vill rikta ett stort grattis till er och lycka till i den fortsatta 
karriären! 

Du som tidigare varit studerandemedlem kommer nu automatiskt 
registreras som aktiv medlem i förbundet. Därmed behöver du 
efter 1 januari 2022 logga in på ”Mina sidor” på vår webbplats, 
officersforbundet.se och uppdatera din information såsom 
förbandstillhörighet, lön och grad. 

Du kan även vända dig till lokalföreningen på förbandet där du 
påbörjar din tjänstgöring eller till kansliets medlemsservice  
kansliet@officersforbundet.se för hjälp med detta.

Medlemskap - student
Förbundet svarar

Allt från Rals, 3BS, tillväxten med bland annat nygamla 
regementen och flottiljer, till insatserna i Afghanistan.

En sammanfattning av året som gått hittar du på 
Officersförbundets Youtube-kanal. Notera att filmen spelades in innan 
händelserna på Ledningsregementet i Enköping.

Förbundsordförande 
Lars Fresker summerar 
året 2021


