Nyhetsbrev nr. 4/2016

Vi er klar over at de som sitter på Kriminalomsorgsmail ikke får opp bilder i
nyhetsbrevet og jobber med å finne en løsning. Fram til en løsning foreligger kan
dere kopiere denne linken til nettleseren for å se nyhetsbrevet:
http://kysiden.no/shortcodes/utsendt-medlemsinformasjon/
Kommende aktiviteter:
26.04 Forbundsledermøte YS
30.04 Frist lønnsoppgjøret
29.04 Foredrag/seminar KRUS
04.05 Møte KDI og oppstart eventuell mekling
09.05 Sentralstyremøte KY (2 dager)
10.05 IDF møte KDI
11.05 HMS konferansen

Aktuelle nyheter
Lønnsoppgjøret
Følg alt om lønnsoppgjøret
påhttp://www.lønn2016.no/
Les også KYs tanker rundt lønnsoppgjøret
her: http://kysiden.no/et-lonnsoppgjor-naermer-seg/
KY er stolte over å ha så kunnskapsrike ansatte at vi
kan låne bort Jahn Thomas Lind og Tor Erik
Larsen til YS Stat i forbindelse med lønnsoppgjøret.
I forbindelse med uravstemining ved lønnsoppgjøret
er vi avhengige av å ha mailadresser i
medlemsregisteret oppdatert (helst privat e-post).

Uravstemningen vil bli sendt til mailadressen du
mottar denne mailen på.
Ta kontakt med den lokale tillitsvalgte for å endre
dette, evt. forbundskontoret.

Mulig omorganisering
15. april ble det fremmet en proposisjon om
omorganisering av Kriminalomsorgen i statsråd. Det
vil si at forslaget er lagt fram i regjeringen, de har
"godkjent" det, og det vil derfor bli lagt fram for
Stortinget. Saken er derfor ikke avgjort
ennå. Tidspunkt for behandling er ikke fastsatt så
vidt vi vet.
Les mer om saken her:
http://kysiden.no/endringer-istraffegjennomforingsloven-en-omorganisering-avkriminalomsorgen/

Samarbeidsavtale om privatrettslig
rådgivning
Kriminalomsorgens Yrkesforbund har inngått en
samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Lippestad AS.
Avtalen gir medlemmer som har behov for
privatrettslig hjelp en fast rabattert pris på kr. 1480,pr. time ekskl. mva. Avtalen er selvfølgelig frivillig å
benytte og vil ikke medføre noen økning i
medlemskontingenten.
Les mer om
avtalen her: http://kysiden.no/samarbeidsavtale-omprivatrettslig-radgivning/

Gjensidige Bank endrer renten på boliglån
Nå får du som medlem enda bedre renter på boliglån.
Den laveste renten på boliglån blir nå 1,85 %.
Fullstendig prisliste finner dere
her: https://gjensidige.no/privat/bank/prisliste/prislistermedlemmer

