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Yttranden från arbetstagarorganisationerna 

 

FÖRSVARSMAKTEN 

~ 
n;s:in:.11ca-m.,..,~ 

STOCKHOLM DEN 24 FEBRUARI 2023 

Försvarsmakten 

Chefen för Fönvarstaben 

OFR/O FM yttrande på Försvarsmaktens Budgetunderlag 2024 (BU 
24). 

OFR/O FM skrev i sitt yttrande på "ÖS Militära Råd" den 31 oktober 2022 följande: N ___ Detta underfag 

är ett av de viktigaste underlag Försvarsmakten har lämnat till stotsmakterna på flera årtionden•_ Ett 
underlag som utgör ÖB råd hur tillväxt med ökad operativ effekt, integration i Nato, utökat militärt 

stöd till Ukraina, och det alltjämt a'llvarljga omvärldsläget ska hanteras på ett balanserat sätt. Med 
underlaget beskiriver FM hur detta utifrån givna förutsättningar nu ska börja att operatiorialiseras för 

att ge hög effekt mot givna målsättningar_ 

OFR/O FM vill i detta sammanhang understryka att bygga militär förmåga tar tid och är beroende på 

så stabila förutsättningar som möjligt_ Ur det perspektivet delar vi den hemställan om ökade anslag 

för 2023 och utökade planerillgsramar för perioden 2024-2032. Vidare delar OFR/O FM de äskanden 

och förslag som framförs i BU 24 om förändring av finansiell styrning och nyttjande av 

anslagssparand:e och anslags'kred1t och höjda bemyndigande ramar, samt vikten av full ekonomis'k 

kompensation för det alltmer ökande militära stödet till Ukraina. Detta för att ersättningsanskaffning 

ska, kunna ske, med en så liten påverkan på tillväxten som möjligt_ 

OFR/O FM vill äv:en understryka vikten av en god förmåga av att säkerställa att kunria attrahera och 
rekrytera lämpliga individer till myndigheten, vilket FM är relativt bra på_ Men lika viktigt om inte 

viktigare är att vidta åtgärder att behålla redan befintl\g persona'l. Exempel på sådana åtgärder är 

enligt vår mening konkurrenskraftiga löner och ersättningar, men även villkor för balans mellan 

arbete och fritid (fler .åtgärder ur vårt perspektiv framgår av vår egen rappo.rt •Efterfrågade behov av 

åtgärder inom personalområdet för offioersförbundets medlemmar1- Ett första steg har tagits vilket 
är positivt. Men vi anser att fler steg behöver tas i den riktningen för att säkerställa att vi kan behålla 

kompetenta medarbetare. Ur det perspektivet är det av vikt att tillräckliga medel avsätts och eller 
äskas för att säkerställa att personalen kvarstannar i Försvarsma'kten. Allt för att säkerställa hög 

operativförmåga och tillväxt. 

OFR/O FM samverkar BU 24 i enighet. Vi vill doc'k understryka vikten av att fortsatta åtgärder vidtas 

under perioden i syfte att behålla personal_ 

OFFICERSFÖRBU NDET 

Lars-Johan Nordlund 

Ombudsman 


