
   

 

 
 

 
INVITASJON  

 

til dagskurs i ny lov om statens ansatte  
 

 

LO Stat inviterer, i samarbeid med NTL, tillitsvalgte og medlemmer som sitter i 
ansettelsesråd/som deltar i ansettelsesprosesser til opplæring i ny lov om statens ansatte. 
 
Ny lov om statens ansatte (erstatter tjenestemannsloven) trådte i kraft 1.7.2017. Det er viktig 
at tillitsvalgte og medlemmer som deltar i ansettelsesprosesser kjenner den nye loven og hva 
lovendringene innebærer for dere i virksomhetene i staten. Derfor er dette målgruppen når vi 
nå inviterer til kurs på ulike steder i landet. 
 
På kursene vil vi gjennomgå den nye loven og særlig aktuelle problemstillinger i forbindelse 
med denne. 
Under finner dere også lenker til særlig aktuelle dokumenter om ny lov om statens ansatte. 
I forkant av konferansene ønsker vi å få inn spørsmål til den nye loven samt erfaringer dere 
allerede har gjort dere i forbindelse med praktisering av den nye loven. Det vil derfor bli sendt 
ut et elektronisk spørreskjema til deltakerne i forkant. Ytterligere detaljer om lokaler og 
program vil legges ut på kurssidene etter hvert (NTLs hjemmesider) -og sendes påmeldte. 
Kurset gir rett til tjenestefri med lønn jf Hovedavtalen i staten § 39/40. (Husk at du må selv søke 
permisjon.) 
 
Alle dagskonferansene starter kl. 09.30 og slutter kl. 16.00.  
 
GARDERMOEN, RADISSON SAS, 05.02.2018 
For medlemmer i Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Hedmark, Oppland, Oslo 
og Akershus. Påmeldingsfrist: 22. januar. Påmelding hos arild.kjempekjenn@lostat.no  
 
BERGEN, SCANDIC HOTELL BERGEN CITY, 14.02.2018 
For medlemmer i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane. Påmeldingsfrist: 29. 
januar. Påmelding hos merethe.engstrom@lostat.no 
 
TRONDHEIM, SCANDIC HOTEL LERKENDAL, 26.02.2018 
For medlemmer i Trøndelag, Møre og Romsdal. Påmeldingsfrist: 5. februar. Påmelding hos 
lars.borseth@lostat.no  
 
BODØ, KURSSTED KOMMER SENERE, 01.03.2018 
For medlemmer i Nordland. Påmeldingsfrist: 15. februar. Påmelding hos 
mona.fagerheim@lostat.no 
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TROMSØ, RADISSON BLU, 18. – 19.04.2018 
I tillegg til dagskonferansene arrangerer LO Stat distriktskontor Troms og Finnmark i egen regi 
kurset «Tilsetting og oppsigelse. Lov om statens ansatte». Målgruppe er tillitsvalgte og 
medlemmer i Troms og Finnmark. Påmeldingsfrist: 16.mars. Info Anne.Birgit.Nilsen@lostat.no  
Påmeldingskjema finner du her: Påmelding Lov om statens ansatte Tromsø 
 
 
PÅMELDING FOR MEDLEMMER I NTL Påmelding via NTLs kursportal (unntatt kurset i Tromsø). 
Husk å spesifisere hvor du ønsker å delta. 
Har du praktiske spørsmål om konferansene kan NTL medlemmer rette dette til Kristin 
Nordgård kn@ntl.no. 
 
PÅMELDING FOR MEDLEMMER I ANDRE FORBUND I LO STAT 
Øvrige fra andre forbund tar kontakt med oppgitte distriktssekretær i LO Stat.  
Har du spørsmål til programmet kan disse rettes til Torstein Brechan tb@ntl.no 
 
 
NYTTIGE RESSURSER OM LOV OM STATENS ANSATTE 

• Lov om statsansatte 
• Forskrift til lov om statens ansatte 
• Forskrift til forvaltningsloven 
• Prop. 94 L (2016-2017) 
• Innst. 424 L (2016–2017) (særlig del 2, Komiteens merknader) 
• PM-2017-8 Ny lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) med forskrift 
• PM-2017-9 Personalreglement 
• Stortingsdebatt om lov om statens ansatte  

 
 
 
 
Velkommen! 
Med vennlig hilsen 
LO Stat og NTL 
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