Förbund i
samverkan

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)
är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som
samlar fjorton fackförbund inom offentlig sektor. Inom
OFR samverkar och samarbetar förbunden i gemen
samma frågor med ömsesidig respekt samtidigt som
de behåller en stark självständighet. Våra samverkans
områden är pension, försäkring, omställning, arbets
miljö, lönestatistik och offentlig sektors utveckling.

OFR – Förbund i samverkan
Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings
organisation som samlar fjorton fackförbund inom offentlig sektor. Tillsammans
skapar vi goda villkor och trygghet som utvecklar offentlig sektor. Inom OFR
samverkar och samarbetar förbunden i gemensamma frågor med ömsesidig
respekt samtidigt som de behåller en stark självständighet.
OFR-förbunden representerar drygt 560 000 medlemmar anställda inom kommun, landsting och statlig
sektor, därmed är OFR den fackliga organisation som
representerar flest medlemmar inom både det kommunala och statliga området på svensk arbetsmarknad.

»Tillsammans är vi en aktör

som utvecklar offentlig sektor
i de gemensamma frågorna.«

Lars Fresker, OFRs ordförande

OFRs samverkansområden
Inom ramen för OFRs verksamhet ger medlems
förbunden OFR olika uppdrag. Våra samverkans
områden är:
• Pension
• Försäkring
• Omställning
• Arbetsmiljö
• Lönestatistik
• Offentlig sektors utveckling

Vad gör OFR?
• Utför förhandlingsuppdrag.
• Utreder och utvärderar frågor som är av intresse.
• Bevakar och rapporterar om relevanta frågor kopplat
till samverkansområdena.
• Erbjuder en arena för dialog.
• Samordnar förbundsövergripande kommunikationsinsatser.
OFRs förhandlingsuppdrag
På uppdrag av, och i samarbete med, OFR-förbunden
förhandlar vi med motparterna om förändringar i
pensions-och försäkringsvillkoren. Vi förvaltar och
ser kontinuerligt över träffade avtal inom samverkansområdena; pension, försäkring, omställning och
lönestatistik samt företräder OFR-förbunden i olika
partsorgan som följer av de olika avtalen.
Motparter
Statlig sektor: Arbetsgivarverket.
Kommun- och landstingssektorn: Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) och Sobona.

OFRs sju förbundsområden

Allmän kommunal
verksamhet

Lärare*
Lärarförbundet,
Lärarnas
Riksförbund

Hälso- och
sjukvård

Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna,
Teaterförbundet

Sveriges läkarförbund

Vårdförbundet

Statstjänstemän
Fackförbundet ST,
Lärarförbundet,
Ledarna,
Försvarsförbundet,
Vårdförbundet

Läkare

Polisen
Polisförbundet,
TULL-KUST

Officerare
Officersförbundet,
Ledarna,
Reservofficerarna

* Inom lärarområdet har Lärarförbundet
och Lärarnas Riksförbund kommit överens
om att gemensamt utöva den centrala
förhandlings- och avtalsrätten inom ramen
för Lärarnas Samverkansråd.

Organisation

Medlemsförbunden
är organiserade i sju
förbundsområden vilka
är utgångspunkten för
OFRs organisation och
samverkan.

Inom ramen för för
bundsområdena utövar
förbunden förhandlings-,
avtals- och konflikträtten
gentemot motparterna.

Beslutsorgan
Överstyrelsen där samtliga förbund är representerade
träffas en gång om året och är OFRs högsta beslutande
organ. Styrelsen träffas oftare och består av ordförandena från Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet,
Fackförbundet ST, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Polisförbundet och Officersförbundet. Arbetet i överstyrelsen och
styrelsen leds av OFRs ordförande. De förbund som
inte är med i styrelsen ingår i Fyrgruppen.
Nätverk/beredningsgrupper
Förhandlingschefsgruppen (FC-gruppen) har en viktig
roll och är öppen för samtliga OFR-förbund. Här dis-

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

kuteras frågor inom förhandlingsområdet och andra
frågor av betydelse. FC-gruppen har en rådgivande
roll till styrelsen och hanterar frågor av långsiktig
strategisk karaktär.
I arbetet med OFRs uppdrag finns arbetsgrupper
knutna för att omhänderta kunskap och synpunkter
från förbunden. Arbetsgrupperna kan vara kontinuerliga eller av mer tillfällig karaktär.
OFRs kansli
OFRs kansli är placerat i Stockholm och består av tio
medarbetare.

www.lararforbundet.se

www.vision.se

www.vardforbundet.se

www.st.org

www.lr.se

www.akademssr.se

www.lakarforbundet.se

www.polisforbundet.se

www.ledarna.se

www.officersforbundet.se

www.forsvarsforbundet.se

www.tullkust.se

www.reservofficerarna.se

www.teaterforbundet.se
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OFRs medlemsförbund

