Nyhetsbrev nr. 16/2016

Kommende aktiviteter:
7.11-11.11 Lokale lønnsforhandlinger
14.11-18.11 Landsmøteuke KY m/ jubileumsfeiring

Aktuelle nyheter
Lokale lønnsforhandlinger
Det lokale lønnsoppgjøret for Kriminalomsorgens starter
formelt førstkommende mandag og skal være ferdig i løpet
av uken. Forhandlingene er taushetsbelagt, men vi vil
holde dere oppdatert på det vi kan.

Status omorganisering
Justiskomiteen har frist til 15. november med å avgi sin
innstilling til Prop.105L som omhandler eventuell
omorganisering i Kriminalomsorgen. På kysiden.no finner
du flere innlegg om saken.
KDI har satt ned flere arbeidsgrupper som blant ser på
fullmaktsstruktur og medbestemmelse i ny organisasjon.
KDI legger ut informasjon på intranett om saken.
Gruppenes rapporter er ikke behandlet mellom partene og
er bare arbeidsgruppenes forslag.

Tilsettingsforhold for pliktårsbetjenter
En viktig sak for KY er å jobbe for en riktig pliktårsfordeling
og videre sikre pliktårsbetjenter fast jobb etter utløpet av
plikttjenesten. Dessverre går mange over i et uklart
tilsettingsforhold til Kriminalomsorgen, uten fast stilling.
KY har avholdt møter med flere av våre lokale og
regionale tillitsvalgte for å gå gjennom stillingsforhold for
våre medlemmer. Lurer du på noe rundt ditt

tilsettingsforhold, kontakt dine lokale eller regionale
tillitsvalgte, eller forbundskontoret.

Økt bemanning og tilbud til psykisk syke
innsatte
KY jobber for tiden aktivt opp mot politikerne for å få mer
penger til Kriminalomsorg og spesielt bemanning. Vi har
møter og kommuniserer med flere partier, både i posisjon
og opposisjon. Manglende innhold i soningen, dynamisk
sikkerhet, pliktår som ikke får fast jobb, vold og trusler og
psykisk syke innsatte er noen av temaene.

Agderfengsel
Arbeidet med planlegging av nytt Agderfengsel er godt i
gang. Det er laget et organisasjonskart for
prosjektperioden. KY har påpekt overfor KDI at det er
viktig å få klarhet hvor de forskjellige fullmaktene i
prosjektet ligger og hvem som er parter.
Tor Erik Larsen er KYs representant i den sentrale
gruppen. Regionalt blir arbeidet ivaretatt av våre regionale
tillitsvalgte.

Månedens tilbud hos milrab
I november får alle medlemmer 15% ekstra rabatt på alt av
Brynje produkter hos Milrab.no. Her finner du utvalget
Ønsker du å benytte deg av tilbudet bruker du
kupongkoden KY03 (husk at tilbudet kun gjelder ut
november)

