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Godt Nyttår!
Vi håper alle medlemmer og lesere har hatt en fin jule- og nyttårsfeiring.
Kartellkonferansen
Som en av 16 representanter fra NTL deltok Terje på LO Stat sin årlige
Kartellkonferanse på Gol 19.-21. nov. Over 200 deltagere fra LO Stats
forbund, innledere, gjester og presse var samlet til debatter om bl.a.
ABE-kuttene og styringsformer i staten.
Under den fagpolitiske debatten med Arbeiderpartiets leder Jonas
Gahr Støre holdt Terje et sterkt innlegg om 2 per 1000, og utfordret
Støre til å ta de negative konsekvensene av 2 per 1000 på alvor.

Lokale lønnsforhandlinger 2019
Ikke alle distrikt kom til enighet før fristen som var den 31. oktober 2019. NTL Politiet gikk til brudd i Oslo
og Sør-Øst PD, som etter HTA § 2.7.1 ble tvistet til POD. Etter flere dager med forhandlinger imøtekom
arbeidsgiver NTL på en del av våre krav og vi kunne komme til enighet for Oslo PD.
I Sør-Øst ble det ikke enighet, men vi valgte ikke å tviste til Statens lønnsutvalg (SLU).
Det ble også brudd i Agder politidistrikt, her var det PF og arbeidsgiver som ikke kom til enighet. Det ble
heller ikke oppnådd enighet i POD, saken ender sannsynligvis i SLU.

Politisk markering for styret i PHS
Mot faglige råd og uten forankring har
regjeringen besluttet at nedtrekket på 150
studenter ved Politihøgskolen fullt ut skal
tas ved PHS i Oslo. Dette kan få store
konsekvenser, fag- og forskermiljøet ved
PHS Oslo blir svekket, og vi frykter en
nedbemanning ved alle avdelingene på
politihøyskolen. En av verdens beste
politiutdanninger kan bli svekket.
Beslutningen bryter også med
høyskoleloven som slår fast at styret ved
høyskolene skal være selvstendige og
uavhengige. I denne forbindelse ble det
holdt en politisk markering utenfor
Stortinget. Forbundsleder Kjersti Barsok holdt en klar og tydelig appell, takk til henne og alle som møtte
opp.

Arbeidsplassbesøk
3. og 4. desember ble travle dager
da Terje og Line var på
arbeidsplassbesøk både hos
Konfliktrådet Oslo/Akershus,
Kripos og ØKOKRIM. Slike
arbeidsplassbesøk er helt
uvurderlige i forhold til å få direkte
informasjon og innspill fra
medlemmer. Tusen takk for
hyggelige møter og spennende
omvisninger.

9.-11. desember var Terje og Line på besøk flere steder i Vest PD.
Rundturen startet med besøk hos Høyanger lensmannskontor.
Deretter gikk turen videre til Bergen med omvisning på sentrum
politistasjon og arresten. Medlemmer i Vest PD er i dag direkte
tilsluttet NTL Politiet, men vi har ambisjoner om å etablere en
lokalavdeling også der.

Årets første arbeidsplassbesøk ble hos Nasjonalt
ID-senter (NID) den 6. januar. NID har nylig flyttet
fra Oslo sentrum til Tøyen, og deler nå bygg med
PU i Økernveien. En slik flytting er selvsagt svært
krevende. Sjef i NID, Toril Lysaker, berømmer
imidlertid de ansatte for omstillingsevne,
pågangsmot og positiv innstilling, selv om det
fysiske arbeidsmiljø ikke er helt tilfredsstillende
enda. I NID organiserer NTL Politiet rundt
halvparten av alle de ansatte, vi håper de etter
hvert kan finne seg godt til rette side om side med
alle våre medlemmer i PU.

HAMU
5. desember ble det avholdt HAMU (Hovedmiljøarbeidsutvalg) møte, denne gang hos Politiets
Utlendingsenhet. Dette var Terjes første HAMU møte, etter at styret på forrige styremøte besluttet at
det er leder som skal delta på HAMU framover. En del av sakene i HAMU henger sammen med IDF
sakene, og i forhold til dette er det en fordel at det er samme person som sitter i begge foraene.
En av hovedsakene på HAMU denne gangen var naturligvis nedbemanningen i PU. Arbeidsgiver ved PU
leder Arne Jørgen Olafsen sa litt fra sitt perspektiv, og leder av PF PU og vår egen Martin Simonsen leder
av NTL PU sa litt fra om prosessene frem til nå, fra et arbeidstakerperspektiv.

Nye varslingsrutiner
Varslingsrutinene i Politi- og lensmannsetaten er oppdatert. Vedlagt ligger de nye rutinene.

Våre aktiviteter i 2020
På representantskapsmøtet i september 2018
ble det vedtatt at intervall for
representantskapsmøtene skulle gå fra hvert
annet år til hvert tredje år. Da ble det også
bestemt at vi i skulle arrangere en større
konferanse i løpet av de tre årene. NTL Politiet
Kongress 2020 er planlagt å holdes 12.-14. mai.
Antall deltagere lokallagene kan stille med her
blir beregnet på samme måte som ved
representantskapsmøtet. Det er også planlagt
et "nysgjerrigper" kurs for nye medlemmer
eller medlemmer som ikke tidligere har deltatt
på kurs 17.-19. mars. Mere info og påmelding til
dette kommer i løpet av kort tid.

Meld deg på kurs!
Kursene er helt gratis for alle
NTL-medlemmer, og de fleste
holdes på Sørmarka utenfor
Oslo. Kunnskap er makt heter det
så meld deg på via vår kursportal!
Her er noen av de kursene vi
anbefaler,
for mere info gå inn på
https://intra.ntl.no/Modules/kurs/kurskalender.aspx
Bli hørt
10.02.2020 - 12.02.2020
Frist: 10.01.2020
Sørmarka kurs og konferansesenter
Møteledelse
24.02.2020 - 26.02.2020
Frist: 17.01.2020
Sørmarka kurs og konferansesenter

Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I)
02.03.2020 - 05.03.2020
Frist: 24.01.2020
Sørmarka kurs og konferansesenter

Lik oss på Facebook!
Er du en av de som fortsatt ikke følger oss på Facebook?
Vi har over 1000 følgere som liker og ser
Innleggene på vår side.
https://www.facebook.com/NtlPolitiet/
Klikk deg inn og lik oss du også!

Med vennlig hilsen styret i landsforeningen
NTL Politiet

