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Kommende aktiviteter:
05.02.16 Drøftingsmøte i KDI vedr. budsjett (disponeringsskriv)
09.02.16 Forbundsledermøte YS
14.02.16 Kurs med nytt aspirantstyre (mandag og tirsdag)
25.02.16 IDF-møte i Kriminalomsorgsdirektoratet
03.03.16 YS Inntektspolitisk konferanse
07.03.16 Hovedkurs hele uka
08.03.16 Forbundsledermøte YS
Lykke til med årsmøter ute i lokalforeningene!

Aktuelle nyheter
KY på KRUS
Informasjonsdag på KRUS ble avholdt 15. januar,
med påfølgende konstitueringsmøte for kullstyre
2016/2017 den 29. januar. Det ble en stor
lokalforening, med et flott styre. Vi gleder oss til å
samarbeide med dere i årene som kommer.

Status arbeidstidsprosjektet
Informasjon fra KDI: "Det er fem enheter fra
kriminalomsorgen som deltar i forsøk i staten –
arbeidstidsprosjektet. Oppstart av prosjektet var 12.
oktober. Tilbakemeldingene og erfaringene fra
enhetene er gode. Prosjektet vil bli gjenstand for

forskning. Forskningen vil bli et fellesprosjekt med
Forsvaret, toll- og avgiftetaten og kriminalomsorgen."

Mulig omorganisering av
Kriminalomsorgen - status
Etter uttalelser i Stortinget og justiskomiteen har det
oppstått en usikkerhet vedrørende hvorvidt det flertall
på Stortinget for en tonivåmodell. KDI, KY og NFF
har vært i et møte på stortinget med
regjeringspartiene/støttepartiene hvor hensikten var
å forklare hva som ligger i tonivåmodellen, hvor
organisasjonene i tillegg ble gitt anledning til å uttale
seg. Statsråden konkluderte med at det er ingen i
kriminalomsorgen som er prinsippielt imot en tonivåmodell.
KDI har nå en rundreise rundt til regionene med
informasjon om hvor omorganiseringsprosjektet står
pr. nå. KDI er opptatt av et fortsatt godt samarbeid i
omstillingsarbeidet, og HR-gruppen arbeider fortsatt.
Vi håper på en avklaring før påske om hva som blir
veien videre.

Budsjett Kriminalomsorgen 2016
Informasjon fra KDI: "Etter at prop. 1 S(2015-2016)
ble lagt frem i oktober har budsjettet for
Kriminalomsorgen blitt ytterlig redusert. Etter
fremleggingen av tilleggsnummeret, budsjettavtale
mellom regjeringen og støttepartiene og behandling
av statsbudsjettet i Justiskomiteen har
kriminalomsorgens budsjett blitt redusert med ca. 38
millioner kroner for 2016."
Disponeringsskrivet vil bli drøftet i KDI
førstkommende fredag.

Årsmøtetid
Det er tid for årsmøter i KYs lokalforeninger. Hvert år
ønskes nye deltakere inn i de lokale styrene. Å være
tillitsvalgt er spesielt spennende fordi man kan være
med å påvirke på arbeidsplassen sin. Vervet skal
også gi en kompetanse som skal vektlegges i videre
tjeneste og karriere.
Er dette noe for deg? Les mer på kysiden.no eller
kontakt din lokale tillitsvalgte.

Trukket ververe som vinner gavekort
2 ganger i året trekker KY 2 ververe som hver får et
gavekort på 5000 kroner.
Vi har nå trukket to vinnere av gavekort for andre
halvår 2015, som begge får et mastercard gavekort
pålydende 5000,- i posten.
Vi gratulerer!
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