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OFRs uppdrag 

Inom ramen för OFRs verksamhet ger medlemsförbunden 
OFR olika uppdrag. Våra verksamhetsområden är:

•	 Pension och försäkring
•	 Samhällsekonomi och lönestatistik 
•	 Arbetsmiljö
•	 Omställning
•	 Förhandlingsrelaterade EU-frågor
•	 Information och omvärld

vad gör ofr?

Vi utför förhandlingsuppdrag.

Vi utreder och utvärderar frågor som är av intresse för 
medlemsförbunden. 

Vi bevakar och rapporterar om relevanta arbetsmarknads-
frågor.

Vi samordnar förbundsövergripande informationsinsatser.

Vårt kansli är en aktiv mötesplats.

OFR – en mötesplats  

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en upp-
dragsstyrd förhandlingsorganisation för 14 fackförbund 
inom offentlig sektor. Tillsammans med förbunden arbetar 
vi för att förbundens medlemmar inom offentlig sektor ska 
ha bra och trygga arbetsvillkor. Vi är en mötesplats för 
dialog och samverkan. Politik och inriktning bestäms av 
förbunden.

OFRs medlemsförbund representerar tillsammans 564 500 
medlemmar anställda i kommun, landsting och stat, där-
med är OFR den fackliga organisation som representerar 
flest medlemmar inom både det kommunala och statliga 
området. Medlemsförbunden tillhör också, utom i ett fall, 
centralorganisationerna TCO eller Saco.

”OFR är kittet mellan starka och självständiga förbund. 
Vi utgör en viktig plattform för samverkan och samarbete 
i gemensamma frågor” 

Lars Fresker, OFRs ordförande

MERVÄRDEN KuNsK ap

OFRs förhandlingsuppdrag

Det är OFR, som på uppdrag av medlemsförbunden, har förhandlat fram  
det statliga tjänstepensionsavtalet pa 03 och tjänstepensionsavtalen för 
kommuner, landsting och regioner aKap-KL och Kap-KL. 

Vi har också fått förtroende att förhandla fram ett omställningsavtal, KOM-KL, 
för kommuner, landsting och regioner. 

OFR har också på uppdrag av medlemsförbunden förhandlat fram ett avtal 
om samarbete i statistikfrågor inom den kommunala sektorn.

Vi förvaltar och ser kontinuerligt över dessa avtal samt företräder förbunden  
i olika partsorgan som följer av de olika avtalen.

Motparter 
Statliga området: Arbetsgivarverket 
Kommuner,  landsting och regioner: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Kommunal förbund och kommunala bolag: Arbetsgivarorganisationen Pacta. 
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Organisation 

Medlemsförbunden är organiserade i sju förbundsområden. 
Inom ramen för förbundsområdena utövar förbunden för-
handlings-, avtals- och konflikträtten gentemot mot parterna. 

Indelningen i förbundsområden gör att varje område kan 
arbeta flexibelt och effektivt samtidigt som den stora orga-
nisationens styrka tas tillvara. 

beslutsorgan

Överstyrelsen där samtliga förbund är representerade träffas 
en gång om året och är OFRs högsta beslutande organ. Styrel-
sen  träffas oftare och består av ordförandena från Lärarför-
bundet, Vision, Vårdförbundet, Fackförbundet ST, Lärarnas 
Riks förbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarför-
bund och Polisförbundet. Arbetet i överstyrelsen och styrelsen 
leds av OFRs ordförande. De förbund som inte är med i styrel-
sen samråder i en egen grupp, Fyrgruppen.

nätverk/beredningsgrupper

Förhandlingschefsgruppen har en viktig roll inom OFR. 
Gruppen, som består av förhandlingscheferna i de förbund 
som ingår i styrelsen, träffas regelbundet för informations-
utbyte och samordning av avtalsfrågor. Det är förhand-
lingschefsgruppen som bereder ärenden till styrelsen. 

Det finns ett antal beredningsgrupper inom OFR knutna 
till våra verksamhetsområden där företrädare från förbun-
den kontinuerligt träffas. 

ofrs kansli

OFRs kansli är placerat i Stockholm och består av tio 
medarbetare.

1) Inom lärarområdet har Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kommit överens om att gemensamt 

utöva den centrala förhandlings- och avtalsrätten genom Lärarnas Samverkansråd.

det kommunala området det statliga området

Lärare 1)

Lärarförbundet,
Lärarnas Riksförbund

statstjänstemän
Fackförbundet ST, Lärarförbundet,

Ledarna, Försvarsförbundet,  
Vårdförbundet

allmän kommunal verksamhet
Vision, Ledarna,

Akademikerförbundet SSR,  
Teaterförbundet

poliser
Polisförbundet,

Tull-Kust

Hälso- och sjukvård
Vårdförbundet,

Fysioterapeuterna

Officerare
Officersförbundet,

Ledarna

Läkare
Sveriges läkarförbund

OFRs sju förbundsområden 

”Inom OFR verkar vi för medlemsförbundens gemen-
samma intressen. Tillsammans med förbunden driver vi 
de fackliga frågorna och slår vakt om kollektivavtalets 
värde.”

Eva Fagerberg, OFRs kanslichef / 1:a ombudsman

DiaLOg T YDLigHET



Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation för 14 fackförbund inom 
offentlig sektor. Tillsammans med förbunden arbetar vi för att förbundens medlemmar inom offentlig sektor ska ha  
bra och trygga arbetsvillkor. 

Fjorton självständiga medlemsförbund

Linnégatan 10, box 5260,  
102 46 Stockholm, 08-782 93 50
ofr@ofr.se www.ofr.se

Lärarförbundet
08-737 65 00, www.lararforbundet.se

Vårdförbundet
0771-420 420, www.vardforbundet.se

Fysioterapeuterna
08-567 061 00, www.fysioterapeuterna.se

Vision 
0771-44 00 00, www.vision.se

Tull-Kust
08-405 05 40, www.tullkust.se

Fackförbundet sT
0771-55 54 44, www.st.org

sveriges läkarförbund
08-790 33 00, www.lakarforbundet.se

Teaterförbundet
08-441 13 00, www.teaterforbundet.se

akademikerförbundet ssR
08-617 44 00, www.akademssr.se

Ledarna
08-598 990 00, www.ledarna.se

Försvarsförbundet
08-402 40 00, www.forsvarsforbundet.se
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polisförbundet
08-676 97 00, www.polisforbundet.se

Officersförbundet
08-440 83 30, www.officersforbundet.se

Lärarnas Riksförbund
08-613 27 00, www.lr.se
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