Kurstilbud 2019
Våre kurs tilbys tillitsvalgte og medlemmer. Alle
kurs er gratis, og reise og opphold dekkes av
forbundet etter egne satser.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund er et fagforbund for
ansatte i Kriminalomsorgen. KY er tilsluttet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og YS Stat.
Kriminalomsorgens Yrkesforbund tilbyr kurs og opplæring for
tillitsvalgte og medlemmer innen lønn og arbeidsvilkår. Våre
opplæringstiltak er etats-spesifikke og kursholdere har
inngående kjennskap til lov- og avtaleverket som gjelder i
Kriminalomsorgen.
Alle våre kurs holdes av forelesere med inngående kjennskap
til Kriminalomsorgens lov- og avtaleverk.

Forbundet tilbyr grunnopplæring, temakurs og
spesialkurs. I tillegg skreddersys opplæring for lokale tillitsvalgte eller medlemmer.
Forbundet tilbyr også i 2019 et ordinært hovedkurs for nye tillitsvalgte. Det tilbys også grunnopplæring innen lønns- og tariffsystemet i staten generelt og Kriminalomsorgen spesielt. Vi tilbyr i
2019 fem spesialkurs innen arbeidstidsplanlegging og bestemmelser rundt ansettelse. I tråd med
forbundets vedtekter tilbys også en fagsamling – denne gang for erfarne tillitsvalgte.

Grunnopplæring

Tidspunkt

Sted

Søknadsfrist

Hovedkurs

Uke 45
4. – 8. november
(5 dager)

Sandvika

1. september

4.-5. september

Oslo

Ingen åpen
påmelding,
kun for
regionale
forhandlingutvalg

Temakurs

Tidspunkt

Sted

Søknadsfrist

Arbeidsplan 1

Uke 24
12.-14. juni

Gdansk

Fullt

Uke 6
6.-8. februar

Gdansk

Gjennomført

Uke 4
23.-25. januar
og
uke 13
27.-29. mars

Gdansk

Gjennomført

Kurset gir en grunnleggende innføring i Hovedavtalen og
andre avtaler av betydning for partssamarbeidet i
Kriminalomsorgen.
Målgruppe: Nye tillitsvalgte og medlemmer som ønsker
tillitsverv.

Lønn og tariff
Kurset gir en grunnleggende innføring i lønn og tariff i staten
med hovedfokus på Kriminalomsorgen.
Målgruppe: Medlemmer i regionale forhandlingsutvalg.

Kurset gir en grunnleggende innføring i
arbeidstidsplanlegging i Kriminalomsorgen.
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer som deltar i
utarbeidelse av arbeidsplaner.

Tjenestemannsrett 1
Kurset gir en grunnleggende innføring i ansettelse og
stillingsvernet i Kriminalomsorgen.
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer som deltar i
ansettelsesrådets arbeid.

Tjenestemannsrett 2
Kurset gir en grunnleggende innføring i ansettelsesprosesser
og ansettelsesrådenes arbeid i Kriminalomsorgen.
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer som deltar i
ansettelsesrådets arbeid og som har gjennomført kurset
tjenestemannsrett 1.

Uke 46
Kurset gir kunnskaper spesifikt om partssamarbeidet knyttet til Dato ikke fastsatt
ansettelser og strategisk personalplanlegging, samt
regelverket rundt omstillingsprosesser og ansettelsvilkår.
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer som har gjennomført
kursene tjenestemannsrett 1 og 2.

Tjenestemannsrett 3

*Sted kan endres

Gjennomført

Gdansk*

1.september

Fagsamling

Tidspunkt

Sted

Søknadsfrist

Fagsamling erfarne tillitsvalgte

Uke 39
Dato ikke fastsatt

Oslo

1.august

Toppskolering

Tidspunkt

Sted

Søknadsfrist

YS Stat topptillitsvalgt studium

Nærmere informasjon
kommer

Oslo

Frist settes av YS
Stat

Fagsamlingen omhandler praktisk
partssamarbeid.
Målgruppe: Erfarne tillitsvalgte med
gjennomført hovedkurs og minst tre års
erfaring fra forhandlingsutvalg i
kriminalomsorgen.

«Tariffsystemet og personaljuss i staten».
Studiet gir 15 studiepoeng og avholdes i
samarbeid med Høgskolen Sør-Øst Norge.
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer med
generell studiekompetanse eller godkjent
realkompetanse. Det kreves også en viss
erfaring i organisasjonsarbeid og kunnskaper
om statlige avtaler.

Kurs og samlinger annonseres på forbundets nettsider, i medlemsinformasjon og pr. e-post.
Søknad om opptak til kurs sendes pr. e-post til registrering@ky.ys.no
I søknaden oppgis navn, lokalforening og eventuelle tillitsverv. Eventuell erfaring rundt tema for
kurset bes oppgitt.
Vi arrangerer flere titalls lokale kurs hvert år for foreninger, styrer og medlemmer. Ta kontakt med
forbundet sentralt eller den regiontillitsvalgte ved behov.
Kontaktinformasjon Temakurs:
Tor Erik Larsen
Rådgiver
tlf. 480 58 320
e-post: tor.erik.larsen@ky.ys.no
Kontaktinformasjon for Hovedkurs, fagsamling og toppskolering:
Anne Johansen
Rådgiver
tlf. 488 92 921
e-post: anne.johansen@ky.ys.no

Våre regiontillitsvalgte:
Region øst
Ole Peder Kvitblik (Ullersmo fengsel)
tlf. 934 09 714 e-post: ole.peder.kvitblik@kriminalomsorg.no
Region sør
Kristin Ebbestad (Drammen fengsel)
tlf. 996 03 033 e-post: kristin.ebbestad@kriminalomsorg.no
Region sørvest
Erling Rafoss (Agder friomsorg)
tlf. 997 31 792 e-post: erling.rafoss@kriminalomsorg.no
Region vest
Gjert Tore Gjertsen (Bergen fengsel)
tlf. 470 29 044 e-post: gjert.gjertsen@kriminalomsorg.no
Region nord
Lasse Pettersen (Bodø fengsel)
tlf. 959 00 357 e-post: lasse.pettersen@kriminalomsorg.no

