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RALS 2020 – här är vi
Som vi tidigare informerat om har avtalsrörelsen för staten skjutits upp i två månader,
vilket innebär att nuvarande RALS-avtal är förlängt till den 30 november 2020. Detta som
en anpassning av rådande omvärldsläge och för att invänta industrins avtalsrörelse som
sätter det så kallade ”märket” - som övriga avtal utgår från. Inga förändringar har skett
sedan dess och den 22 september växlar vi yrkanden med Arbetsgivarverket. Förbundets
föreningar har under våren haft möjlighet att lämna in yrkanden inför avtalsrörelsen.
Det här innebär att nya löner kommer börja betalas ut tidigast efter den 30
november 2020. Det är däremot din arbetsgivare och facket på din arbetsplats som
kommer överens om exakt när den lokala lönerevisionen ska genomföras och när nya
löner ska börja betalas ut. Hos de flesta statliga myndigheter börjar nya löner räknas från
den 1 oktober, men det kan finnas lokala avtal som har andra datum.

Tvist mot Försvarsmakten vidare till
Arbetsgivarverket
Försvarsförbundet påkallade i juni 2020 en tvist mot Försvarsmakten då förbundet ansåg
att myndigheten felaktigt tagit bort rätten till att gå i pension enligt
övergångsbestämmelser (ÖB-rätt) för en av förbundets medlemmar. Något som
upptäcktes i samband med att medlemmen skickade in sin pensionsansökan.
Förbundet menar att det inte framkommit något vid tidigare förhandling som visat på att
medlemmens ÖB-rätt skulle vara borttagen och att det sedan den förhandlingen inte
heller framkommit några nya uppgifter som visar på det.
- Det är svårt att tänka sig ett beslut som får större påverkan för medlemmen och ändå
gavs ingen förvarning varken till honom eller till oss, som hans förbund, att hela hans
tänkta livspussel skulle rivas upp, säger Robert Oidermaa, ombudsman på
Försvarsförbundet.
Förhandlingen med Försvarsmakten avslutades i oenighet i augusti och Försvarsförbundet
driver nu detta samt fyra liknande ärenden mot Arbetsgivarverket där förbundet
hemställer om att den tidigare förhandlingen fortsatt ska gälla.
Läs mer om denna och andra pågående och avslutade tvister på
https://www.forsvarsforbundet.se/om-oss/tvister/
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