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De centrala RALS-förhandlingarna är avslutade och de lokala parterna i Försvarsmakten ska påbörja förhandlingarna. Det innebär att 
officersföreningarna på förbanden kommer förhandla med Försvarsmaktens representanter om hur de tillgängliga medlen ska fördelas. 
Förhandlingarna avser vilken lön du som anställd kommer ha från och med första oktober förra året. Officersförbundet är överens med 
Försvarsmakten om att lägstalönen för plutonchef  (BESTA nivå 3) ska vara 30 000 kronor och lägstalönen för kompanichef  (BESTA nivå 
4) ska vara 39 000 kronor. 
– Det är bra att båda parterna är angelägna om att öka lönespridningen och att medel tillkommit för detta. Utgångspunkten i 
förhandlingen är att lönen ska vara baserad på prestation, säger Peter Löfvendahl, förbundsordförande för Officersförbundet.
Han menar dock att det skjutits till för lite medel för att åtgärda alla behov och att det därför kan innebära tuffa utmaningar vid 
förhandlingarna.
– Det kan bli en fråga om prioriteringar och kompromisser. Det kan ta tid att förhandla beroende på hur långt ifrån parterna står varandra, 
säger Peter Löfvendahl.
Även vid de övriga försvarsnära myndigheterna pågår lokala förhandlingar. Om du som medlem vill veta hur det går med just din lön 
kontakta din officersförenings representanter.

Äntligen dags för de lokala parterna att 
Rals-förhandla!

Sida 1 av 1Jennie Timgren  
Kommunikatör
jennie.timgren[at]officersforbundet.se

Det är lätt att glömma bort den tråkiga vardagen och räkningarna när du som är medlem är ute på övning eller är bortrest. Dock löser 
du detta enkelt genom att betala din medlemsavgift via e-faktura eller autogiro. Anmäl att du vill ha e-faktura eller autogiro via din 
internetbank. Väljer du att betala via pappersfaktura är kostnaden 10 kronor extra per faktura så spara pengar och välj det bästa för miljön!

Glöm inte att betala din medlemsavgift -
använd e-faktura eller autogiro

Följ oss på sociala medier


