Nyhetsbrev nr. 8/2016

Kommende aktiviteter:
15.-19.8

Arendalsuka

23.8

Møte vedr. KRUS katalogen

29.8

Kurs HTA i regi av YS, Bodø

30.8

Kurs HTA i regi av YS, Tromsø

30.8-1.9

Sentralstyremøte

5.9

Kurs HTA i regi av YS, Bergen

5.9

Forberedende møte lokale lønnsoppgjør

6.9

Kurs HTA i regi av YS, Trondheim

8.9

Kurs HTA i regi av YS, Oslo

12.9-15.9 Sentralstyremøte/ avslutning sentralstyret
16.9

Kurs HTA i regi av YS, Oslo

19.9

Kurs HTA i regi av YS, Kristiansand

Aktuelle nyheter
Lokale lønnsforhandlinger
I møte fredag 8. juli ble det besluttet at lokale
lønnsforhandlinger skal gjennomføres mellom de
sentrale partene i direktoratet. Selve
lønnsforhandlingene blir gjennomført i tiden 7-11
november 2016.
Forberedende møte er satt til 5. september 2016.
KY har frist til 10. oktober med å levere sitt krav på
vegne av medlemmene til KDI. Vi vil komme tilbake
med en intern frist for levering av individuelle krav til
KY, sannsynligvis 1. oktober.

Det er satt av 3 heldagsmøter til å utarbeide et
lønnspolitisk dokument for kriminalomsorgen, 16, 22
og 29 sept.
Det skal utarbeides felles kravskjema for
kriminalomsorgen, det blir derfor ikke sendt noe fra
oss før det er ferdig (5/9).
Videre kan det informeres om at også forhandlinger
om lønn på særskilt grunnlag skal skje i direktoratet.
Dette vil gjennomføres 2-3 ganger i året.
Lønnsfastsetting ifm nytilsetting vil etter hvert bli
delegert til regionen. I denne forbindelse skal det
utarbeides en oversikt over alle stillinger som kan
nyttes i kriminalomsorgen og hvor de kan
lønnsplasseres, dvs at det blir gitt et handlerom på
årslønn ift minimumslønn og maksimumslønn.
Det er på nåværende tidspunkt ikke beregnet hvor
stor pott det skal forhandles om i kriminalomsorgen.
KY kommer tilbake med mer utfyllende informasjon.

Vervegavekort trukket
To ganger i året trekker KY to medlemmer som har
vervet et nytt medlem til KY. 1. juli be to medlemmer
trukket ut. Begge er varslet om at de mottar et
gavekort på 5000kr.
Vi minner samtidig om at vi hver 5. uke trekker ut
en verver ifm. KYs 25års jubileum. Les mer
her: http://kysiden.no/ky-feirer-25-ar-1991-2016/

Arendalsuka
KY skal også i år delta på Arendalsuka. Arendalsuka
er en arena for uformelle møter mellom næringsliv og
politikk. I tillegg til at KY skal ha en stand, vil

forbundsleder Svenkerud delta i en samtale/ debatt
vedørende den politiske styringen sett opp mot
diverse globale utfordringer vi står overfor.
Les mer om Arendalsuka og YS sitt arrangement
her: http://www.arendalsuka.no/event/userview/2211?redir=%23eidx_8

16-timer'n
I henhold til aml § 10-6, 8.ledd, må samlet arbeidstid
ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer. Etter aml
§ 10-6, 9.ledd kan arbeidsgiver og arbeidstakernes
tillitsvalgte i virksomheten som er bundet av
tariffavtale, skriftlig avtale unntak fra denne grensen.
Partene i Kriminalomsorgen har inngått avtale om
unntak. Avtalen finner du her:
http://kysiden.no/kunnskapsdatabase/avtale-omutvidet-overtid/
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