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Trygghetsavtalet inom staten är i hamn 
Förbunden inom OFR/S, P, O och Arbetsgivarverket är nu överens om hur 
Trygghetsöverenskommelsen ska utformas inom staten. Uppgörelsen 
innebär att anställda i statlig sektor får likvärdiga möjligheter för studier som 
tidigare avtalats i privat sektor, att anställningstryggheten i LAS anpassas 
efter förhållanden i staten, samt att möjligheterna att visstidsanställa 
begränsas. 

 - Vi har nu äntligen lyckats få bort bestämmelsen om att myndigheter kan visstidsanställa 
personer för kortare perioder utan tydliga skäl. Det gör att vi kommer få färre 
visstidsanställda och fler tillsvidareanställningar inom staten, vilket är något vi arbetat för 
länge, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST inom OFR/S. 

Förhandlingarna kring Trygghetsöverenskommelsen i staten har slutförts efter att LAS-
uppgörelsen på den privata sidan var färdigförhandlad, Men eftersom flera av delarna i 
LAS-uppgörelsen redan implementerats i lagstiftningen riskerade förhandlingarna på det 
statliga området att bli besvärliga. Ett sådant område var anställningstryggheten, där fler 
undantag från turordningsreglerna i samband med uppsägningar hotade att få stora 
konsekvenser på mindre myndigheter. 

Ändringarna i Lagen om anställningsskydd var ett tydligt exempel på att det inte går att 
överföra förhållanden på den privata sidan till statlig sektor. Den utökade möjligheten att 
göra undantag från turordningen skulle fått alltför stora konsekvenser på mindre 
myndigheter. Vi har nu stoppat det s.k. 3-undantaget från att gälla på myndigheter med 
färre än 50 anställda. 

För OFR/S, P, O har det varit av yttersta vikt att avtalet ska ge samma möjligheter till 
omställningsstöd och kompetensutveckling för de anställda inom staten som det avtal som 
slutits mellan parterna på den privata sidan. Med denna överenskommelse kommer nu 
också statligt anställda få förutsättningar till kompetensutveckling och finansierade 
studier. 

- Vår avsikt har varit att det statliga avtalet ska vara i paritet med den privata sektorn med 
en bibehållen balans mellan de statliga parterna, vilket jag tycker vi har nått med avtalet, 
säger Håkan Sparr, förbundsordförande i Försvarsförbundet. 
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Parterna på det statliga avtalsområdet har genom detta avtal visat att den svenska 
modellen med partsgemensamma överenskommelser fungerar, och att staten fortsatt 
kommer vara en attraktiv arbetsgivare med goda villkor för de anställda. 

OFR/S, P, O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett 
förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor, varav 
Försvarsförbundet är ett, som tillsammans företräder över 100 000 medlemmar. 

 

Förbundsordförandes brev till förtroendevalda 
Förbundsordförande Håkan Sparr har skickat en sommarhälsning till förbundets 
förtroendevalda. Är du förtroendevald kan du läsa hälsningen på 
forsvarsforbundet.se/fortroendevald. Logga in med BankID.  

 

Förhandlingar pågår gällande RALS 2022 på 
Försvarsmakten 
Just nu pågår intensiva förhandlingar på myndighetsnivå för att Försvarsförbundet och 
övriga fackförbund ska bli eniga med Försvarsmakten om årets ekonomiska beslut. Det 
gedigna underlaget från alla OrgE som anger deras behov av särskilda satsningar gör att 
arbetet är mer omfattande än tidigare år. 

- Vi har tyvärr fått ge upp vår ursprungliga målsättning att beslutet ska vara klart före 
sommaren. Vårt nya mål är att slutföra arbetet så snart efter semesterperioden som 
möjligt, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet. 

 

Sommartider på kansliet 
Kansliet har sommarstängt från den 18 juli till 
och med den 5 augusti. Har du under dessa 
veckor ett akut ärende hittar du kontaktuppgifter 
till jourhavande ombudsman här: 
https://www.forsvarsforbundet.se/om-
oss/kontakt/. 

Vi vill önska dig en riktigt skön sommar! 
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