Nyhetsbrev nr. 13/2016

Til de som åpner nyhetsbrevet på Kriminalomsorgsmail kan kopiere denne
linken til nettleseren for å se nyhetsbrevene og kunne åpne linkene:
http://kysiden.no/shortcodes/utsendt-medlemsinformasjon/
Kommende aktiviteter:
01.10 Søknadsfrist KYs studiefond
02.10 Frist innlevering krav lokale lønnsoppgjør
03.10-07.10 Interne møter + sentralstyremøte vedrørende lønnskrav
10.10-11.10 YS Stat lederkonferanse
19.10 Møte KDI vedr. 2.5.3 krav
7.11-11.11 Lokale lønnsforhandlinger
14.11-18.11 Landsmøteuke KY m/ jubileumsfeiring

Aktuelle nyheter
Lokale lønnsforhandlinger
Fristen for innlevering av krav til de lokale
lønnsforhandlingene er 2. oktober.
KY skal levere sitt krav til arbeidsgiver innen 10.
oktober, og målet er at forhandlingene skal være
ferdig 10. november.
KY vil være godt representert under forhandlingene,
og sentralstyret/ regiontillitsvalgte vil være tilstede for
å bistå forhandlingsutvalget.
På kysiden finner du mer informasjon, og du kan
også lese det lønnspolitiske dokumentet som
partene har blitt enige

om: http://kysiden.no/innlevering-av-krav-til-lokalelonnsoppgjor/

KY har varslet om kritikkverdige forhold i
Kriminalomsorgen
KY har levert inn varsel om det KY mener er
kritikkverdige forhold i Kriminalomsorgens.
Forholdene det varsles om gjelder en enhet, og KY
mener forholdene er i strid med Kriminalomsorgens
retningslinjer, arbeidsmiljøloven,
straffegjennomføringsloven og antagelig også
straffeloven.
Sakene er tidligere tatt opp internt, men uten løsning.
Av hensyn til saksgang vil det på nåværende
tidspunkt ikke bli opplyst mer om detaljene i saken.
Hjemmel for varsling
En arbeidstaker har rett, og i noen tilfeller også plikt,
til å varsle om kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen. Dette er hjemlet i Arbeidsmiljøloven
§§ 2-4, 2-5 og 3-6. Det kan varsles på forhold som er
eller kan være i strid med lover og regler,
virksomhetens retningslinjer eller alminnelig
oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk
akseptabelt.
Det oppleves ofte vanskelig for en tilsatt å varsle om
kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Regelverket
rundt varsling er klart på at gjengjeldelse mot en
arbeidstaker som varsler er forbudt.

Status omorganiseringen
Vi har dessverre ingen ny informasjon å komme med
vedrørende hvorvidt det blir omorganisering eller
ikke.
KDI har satt ned arbeidsgrupper som ser på
fullmaktsstrukturen og medbestemmelse i eventuell
ny organisasjon, slik at man kan være best mulig
forberedt dersom en omorganisering skulle bli
besluttet.

Sluttevaluering KTT
Rapporten for sluttevalueringen av KTT
(Kriminalomsorgens transporttjeneste) er nå
offentliggjort. Rapporten oppleves ikke å ta noe helt
klart standpunkt i noen retning, men heller mot at
ingen av løsningene som har vært er optimale hvis
det handler om en kostnads- og ressurseffektiv
tjeneste.
Vi vil legge ut informasjon på kysiden.no innen kort
tid.

Nye uniformsjakker
Uniformsutvalget for Kriminalomsorgen har levert
en enstemmig innstilling til nytt jakkekonsept for
kriminalomsorgen. Saken ble videre behandlet
i sentralt IDF-møte 22.09.16.
Uniformsutvalgets enstemmige innstilling ble tatt til
følge, og KDI ber PFT om at avtalen om nytt
jakkekonsept også skal omfatte kriminalomsorgens
uniformsbrukere. Vi kan se frem til nye jakker i
2017/2018 (Bildet er av dagens jakke).

Vinn tur til EM finalen i håndball
Gjensidige-kampanjen er godt i gang. En verver
fra perioden 1. september til 15. november vil bli
trukket ut til å vinne reise, opphold og billetter til både
semifinalen og finalen i håndball EM i Gøteborg 16.18. desember.
Les mer her: http://kysiden.no/vinn-tur-se-em-finaleni-handball/

Medlemsrabatt hos Memira
KY har inngått en avtale med Memira om rabatt på
synsoperasjon/korrigering for medlemmer. Les mer
om avtalen på http://kysiden.no/memira/

Rabatt hos Stormberg i oktober
I oktober får KY-medlemmer 20% rabatt i
Stormbergs nettbutikk. Rabatten gjelder på alle
fullprisvarer i nettbutikken. Koden legges i feltet for
rabattkode i kassen. Kode: STORMKRIM
Besøk nettbutikken: http://www.stormberg.com/no/

