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Grundkursen flyttas fram
På grund av Covid -19 / Coronaviruset och de rådande regler och riktlinjer flyttar vi fram
förbundets grundkurs från 6–7 maj till 10–11 juni 2020. Ni som har anmält er till
grundkursen 6–7 maj har blivit informerade om ändringen av datum och kvarstår som
anmälda på kursen om ni inte önskar annat. Det framflyttade datumet innebär att sista
anmälningsdag är 15 maj. Läs mer och anmäl dig på www.försvarsförbundet.se.
Skulle läge och riktlinjer innebära att vi inte kommer kunna genomföra kursen det nya
datumet heller hänvisar vi till samma kurs som genomförs i oktober 2020. Blir så fallet
informerar vi om det.

Avtal om extra övertid för statligt anställda
Försvarsförbundet och övriga fackförbund i staten har genom förhandlingsorganisationen
OFR/S, P, O tecknat avtal med Arbetsgivarverket om extra övertidsuttag i samband med
coronapandemin. Avtalet underlättar för flera myndigheter att upprätthålla
samhällsviktiga funktioner. I dagsläget är arbetsbelastningen på många myndigheter hög,
samtidigt som alla statliga verksamheter riskerar att påverkas av en hög frånvaro.
För att minska sårbarheten i verksamheten och skapa så goda förutsättningar som möjligt
för att verksamheten ska kunna bedrivas har detta avtal tecknats om att under en
begränsad tid tillåta ett ökat övertidsuttag. I den exceptionella situation som
coronapandemin utgör ser parterna det som motiverat att underlätta genom denna
överenskommelse.
Avtalet innebär att gränsen för övertidsarbete tillfälligt höjs med 40 timmar per månad,
och gäller under perioden april-juni 2020. Den extra övertiden får endast utnyttjas för de
särskilda behov som uppkommer till följd av Coronapandemin, och som inte ryms inom
ordinarie övertidsbestämmelser. Ändringarna trädde i kraft den 1 april 2020.

Försvarsmaktens avtal om lokala omställningsmedel
trädde i kraft den 1 april
Lokala omställningsmedel är partsgemensamma pengar som ska användas till
finansiering av ett långsiktigt omställningsarbete och utveckling av verksamheten. Hur
medlen används är det parterna som gemensamt beslutar om.
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Avtalet är framtaget av Försvarsmakten, Försvarsförbundet samt övriga fackförbund på
myndigheten.
-

En av förändringarna i och med det nya avtalet är att huvudsyftet med de lokala
omställningsmedlen är att behålla personalen inom Försvarsmakten, jämför med
tidigare då det handlade mer om omställning kopplat till avveckling, då
personalbehovet minskade, säger Eva Rundlöf, kanslichef/1:e ombudsman på
Försvarsförbundet som deltagit vid arbetet.

Hur kan jag som anställd få del av dessa pengar?
-

Vill du kompetensutveckla dig inom ett område som inte är direkt kopplat till de
arbetsuppgifter du har idag kan du söka dessa medel. Exempelvis gå en utbildning
som gör att du kan ta en annan tjänst inom myndigheten. Det är dock viktigt att skilja
på denna typ av kompetensutveckling och sådan du behöver för ditt nuvarande jobb,
där verksamhetsmedel ska användas, säger Eva Rundlöf.

Så går ansökan till
1. Du, din chef eller ni tillsammans identifierar ett behov av omställning för dig som
anställd, exempelvis vid medarbetarsamtalet.
2. Chefen undersöker om det ska finansieras med lokala omställningsmedel.
3. Chefen beslutar om och hur det ska genomföras. Inför detta informerar hen de
lokala parterna enligt aktuella bestämmelser.
4. Beslutas det om genomförande så gör du och din chef en plan för dig.
5. Beslutet dokumenteras i Vidar och du skickar en kundvagn i enlighet med beslutet.
För stöd och råd finns de fackliga representanterna och lokala handläggare för lokala
omställningsmedel på din arbetsplats.
Detta avtal hittar du här: https://www.forsvarsforbundet.se/materialavtal/avtal/forsvarsmakten/
Avtal om lokala omställningsmedel finns på alla statliga myndigheter och kan skilja sig åt
myndigheterna emellan. Samtliga avtal hittar du på
https://www.forsvarsforbundet.se/material-avtal/avtal/
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