Grunnkurs for statlige tillitsvalgte
Målgruppe
Medlemmer av foreningene som er ansatt i staten (ikke helseforetak), og som er relativt ferske som tillitsvalgt,
som vurderer å stille seg til disposisjon som tillitsvalgt, eller som trenger litt påfyll i tillitsvalgtrollen.
Tid
Onsdag 25. – fredag 27. februar 2015
Sted
København, Danmark
Radisson Blu Royal Hotel Copenhagen
http://www.radissonblu.com/royalhotel-copenhagen
Læringsmål/innhold
Kurset skal gi en grunnleggende innføring i rollen som tillitsvalgt i statlig sektor. Deltakerne vil få en
presentasjon av lov og avtaleverk som regulerer statlig sektor og en første innføring i noen praktiske
bestemmelser tillitsvalgte har nytte av. I tillegg vil deltakerne få praktiske råd om hvordan tillitsvalgtsrollen kan
fylles med innhold – og inviteres til å utveksle erfaringer, diskutere aktuelle problemstillinger, og bygge
nettverk.
Kursledelse og programutvalg
Christian Tengs (Den norske veterinærforening), Wencke Sartori Eide (Norges Farmaceutiske Forening), Kjell
Øiestad (Den norske legeforening), John Frammer (Den norske tannlegeforening) og Jon Ole Whist (Norsk
psykologforening).
Påmeldingsfrist
10. januar
Påmelding
Kurset er et samarbeid mellom organisasjonene og administreres av Norsk psykologforening.
Se: http://www.psykologforeningen.no/Loenn-og-arbeidsvilkaar/For-tillitsvalgte
Påmelding på følgende lenke: https://survey.enalyzer.com/?pid=f2duq6c2
Spørsmål rettes til: tillitsvalgtkurs@psykologforeningen.no
Praktisk informasjon
 Statens hovedavtale § 34 (2) gir tillitsvalgte rett til fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Potensielle
tillitsvalgte regnes som tillitsvalgte – hvis du ikke får fri; ta umiddelbart kontakt med sekretariatet i din
forening.
 Vi har anbefalt fly t/r Oslo-København, men du velger selv flyselskap og reiserute, og må selv bestille
og legge ut for flybillett. Vi refunderer flybilletter og kostander for å komme til/fra flyplass. I
København anbefales bruk av tog. Hvis du har behov for ekstra overnatting på vei til/fra København,
grunnet tilslutningsfly eller lang reisevei – gi oss beskjed.
 Overnatting i København er bestilt – og betalt – av arrangør. Dersom du ønsker å utvide oppholdet står
du fritt til å gjøre dette, men du må dekke kostander til ekstra overnatting selv.
 Reiseregninger sendes egen forening, og refunderes etter reglene i egen forening. Leger som kvalifiserer
for det kan kreve praksiskompensasjon.

Fullstendig program (kan bli justeringer):
Onsdag 25. februar
10:00
Anbefalt utreise fra Oslo – SK1455
11:10
Ankomst København/Kastrup. Tog til København H, hotellet ligger 150 m fra stasjonen.
12:00
Lunsj på Radisson Blu Royal Hotel Copenhagen
13:00
Oppstart– Presentasjonsrunde – Praktisk informasjon (Jon Whist)
13:15
Hvem er Akademikerne og hva holder vi på med? (Knut Aarbakke – leder i Akademikerne)
14:00
Pause
14:15
Hvem er Akademikerne og hva holder vi på med?
15:00
Pause
15:15
Kommunikasjon og nyttige verktøy for tillitsvalgte (Stein Runar Østigaard)
16:00
Pause
16:15
Kommunikasjon og nyttige verktøy for tillitsvalgte
17:00
Tid til egen disposisjon
19:30
Middag
Torsdag 26. februar
9:15
Hovedavtalen, samarbeid og medbestemmelse (Christian Tengs)
10:00
Pause
10:15
Hovedavtalen, samarbeid og medbestemmelse
11:00
Pause
11:15
Hovedtariffavtalen og lønnssystem (?)
12:00
LUNSJ på hotellet
13:00
Hovedtariffavtalen fortsetter
13:45
Pause
14:00
Praktisk arbeidsrett – ansettelser, oppsigelser, m.m. (Wencke Sartori Eide/Jon Ole Whist)
14:45
Pause
15:00
Praktisk arbeidsrett – ansettelser, oppsigelser, m.m
15:45
Pause
16:00
Praktisk arbeidsrett – ansettelser, oppsigelser, m.m
16:45
Tid til egen disposisjon
19:30
Middag
Fredag 27. februar
9:15
IA-avtalen (Christian Tengs)
10:00
Pause
10:15
IA-avtalen
11:00
Pause
11:15
Tillitsvalgtsrollen – helt eller syndebukk (Jon Ole Whist)
12:00
LUNSJ på hotellet
13:00
Avreise til København/Kastrup
14:30
Anbefalt hjemreise med SK458

