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Budgetproposition
våren 2022

Lön och 3BS i fokus
under Umeå-besök
Under två dagar har Officersförbundets ordförande Lars
Fresker besökt Skyddscentrum (SkyddC) i Umeå.
Samtal med förbandschefen, medlemsmöte och arbete
tillsammans med styrelsen för OF SkyddC har stått på
programmet. Mycket av diskussionerna handlade om lönebildning
och det slutliga införandet av trebefälssystemet.

Försvarsmakten får ökade anslag under 2022.
I vårens budgetproposition får Försvarsmakten 2 miljarder extra
samt att civilförsvaret får 800 miljoner. Detta i ett led för att
försvarsbudgeten ska nå 2% av BNP på sikt. Det är ett välkommet
besked. Så här kommenterade förbundsordförande Lars Fresker
försvarsbudgeten på ledarplats i Officerstidningen nr 2/2022:
”Det senaste försvarsbeslutets tillskott av ekonomiska medel
till Försvarsmakten är glädjande, efterfrågat och nödvändigt –
nödvändigt för att skapa tillväxt och operativ förmåga med större
balans mellan uppgifter och resurser.”

– Lönefrågan är alltid aktuell. Vad gäller trebefälssystemet så står
förbanden mitt uppe i det slutliga genomförandet. Frågorna kring
det slutliga införandet är fortfarande många och de upprörda
känslorna har ännu inte lagt sig, även om jag uppfattar att man här
på SkyddC har en bra dialog med förbandsledningen, säger Lars
Fresker.

Läs hela ledaren ”Återgång – kyliga vindar och utökade behov” på
vår webbplats: officersforbundet.se/ledare

Fråga förbundet

Byta förening?
Jag börjat på ett nytt förband. Behöver jag ansöka om
medlemskap i den lokala föreningen?
Då de lokala föreningarna är kopplade
till vilket förband du jobbar på så
kommer din tillhörighet att ändras
automatiskt OM du anger det nya
förbandet som arbetsplats. Detta ändrar
du enkelt genom att gå till förbundets
webbplats, officersforbundet.se, logga in
med BankID på ”Mina sidor” och ändra
vilket förband du arbetar på.
Maria Jensfelt, kanslistöd

Redaktion:

Förbundsordförande Lars Fresker tillsammans med delar av styrelsen för OF
SkyddC.

Rättelse: Officersinfo nr 5/2022
Lönestruktur 2022 fastställd

Maria Jensfelt

Jennie Timgren
Kommunikatör
08-440 83 30
jennie.timgren[at]officersforbundet.se

Rättelse: I förra numret av Officersinfo i texten ”Lönestruktur
2022 fastställd” stod det att alla berörda GSS/K på F 7 fått
lönehöjning utifrån lönestruktur 2022. Det var några av GSS/K
som fått lönehöjningen, men OF F7 och arbetsgivaren arbetar
vidare med att höja lönerna för alla berörda GSS/K.
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Gör din röst hörd svara på undersökning
om balans mellan
arbete och privatliv!

Grundkurs i avtalsoch arbetsrätt GIAA

Den 25 april till 20 maj har du som är medlem och aktiv
militär möjlighet att delta i en undersökning som genomförs
av Försvarshögskolan.
Syftet med undersökningen är att studera balansen mellan arbete
och privatliv samt hur olika arbetsrelaterade krav och resurser
påverkar välbefinnande, arbetstillfredsställelse och organisatoriskt
engagemang hos militärer i Norden. En nyligen publicerad
svensk studie visar att nyutexaminerade officerare upplever en
hög arbetsbelastning och känner oro inför framtida arbets- och
familjesituation. För att Försvarsmakten ska kunna behålla militärer
är det betydelsefullt att de upplever en tillfredsställande balans
mellan arbete och övrigt liv.

En kurs för dig som är förtroendevald, men som även vänder
sig till första linjens chefer.
Kursen ger dig utökade kunskaper om både arbetstidsavtal och
rörlighetsavtal. Du kommer även att få lära dig mer om de lagar
som skyddar dig som arbetstagare, exempelvis LAS. Vi kommer
även att ta dig igenom MBL (Lag om medbestämmande i
arbetslivet). Du som deltagare bör ha gått Lokal facklig grundkurs.
Kursen är uppdelad i två delar varav den teoretiska första delen
sker på distans och via vår e-kurs. Den andra delen sker i klassrum
där vi fokuserar på att applicera det du har lärt dig i e-kursen.
Datum: 6-8 september 2022
Var: Quality Hotel Winn, Haninge i Stockholm
Sista anmälningsdag: 24 juni 2022
Läs mer på vår webbplats: officersforbundet.se/kurs

Undersökningen skickas ut med mejl till medlemmar som är aktiva
militärer i Officersförbundet och dess nordiska motsvarigheter.
För att du ska få mejlet krävs att du har en korrekt och privat
e-postadress, då Försvarsmakten blockerar dessa mejl. Du
ändrar e-postadress på ”Mina sidor” på förbundets webbplats
officersforbundet.se.

Få information och nyheter snabbare.
Följ oss i sociala medier.

Resultatet av undersökningen kommer presenteras under hösten
2022.
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