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LO Stats kurs i Troms og Finnmark 2018 
 

  
   

21. – 22. mars Rollen som tillitsvalgt   
Tromsø 
Kurset gir en innføring i tillitsvalgtes rolle og oppgaver på arbeidsplassen. Innføring i 
avtaleverk og partsforhold, medlemsfordeler og verving. Kurset er ment for nye tillitsvalgte, 
for tillitsvalgte som trenger oppfrisking og for medlemmer som ønsker å ta på seg tillitsverv.  
Målgruppe: Tillitsvalgte i staten og Spekter i Troms og Finnmark 
Påmelding til LO Stat Troms og Finnmark innen 20. februar 
  
   

18. – 19. april   Tilsetting og oppsigelse. Lov om statens ansatte    
Tromsø 
Den nye Lov om statens ansatte «Statsansatteloven» som erstatter den gamle 
Tjenestemannsloven trådte i kraft 1. juli 2017.  
Kurset gir en innføring i den nye loven om statens ansatte. Vi fokuserer særlig på det som er 
nytt i den nye loven i forhold til tjenestemannsloven, og ser på hvilke endringer loven 
medfører og hvilke konsekvenser det får for oss.  

  Målgruppe: Tillitsvalgte og andre aktuelle medlemmer i staten i Troms og Finnmark. 
Påmelding til LO Stat Troms og Finnmark innen 16. mars  

 
 

3. mai  Tariffoppgjør        
Tromsø 
Kursdeltakerne skal lære om hva et tariffoppgjør er og gangen i dette. Vi går gjennom 
begrepsbruk, hvem partene er, hva de forhandler om, krav og hvordan lønna vår reguleres.  
Målgruppe: Tillitsvalgte i staten og Spekterområdet i Troms og Finnmark. 
Påmelding til LO Stat Troms og Finnmark innen 23. april.  

 
 
23. mai Omstilling i offentlig sektor        

Tromsø 
 Digitalisering betyr ofte omstilling i rekordfart og betyr omstilling ved hjelp av teknologi. 

«Det kommer til å bli brutalt», sier både statsminister Solberg og arbeiderpartiets leder 
Støre. Hvordan møter vi som ansatte i offentlig sektor denne omstillingen, og hva er det vi 
kan forvente oss?  
Ulike forelesere vil belyse temaet.  
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekterområdene i Troms og Finnmark.  
Påmelding til LO Stat Troms og Finnmark innen 30. april.  

 
 

14. juni  Hovedtariffoppgjøret 2018  
 Kirkenes  

Vi gjennomgår, forhåpentligvis, resultatet etter årets hovedtariffoppgjør. Konferansen 
kombineres med årsmøte i LO Stat Finnmarks fylkesutvalg.  
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter i Finnmark. 
Påmelding til LO Stat Troms og Finnmark innen 29. mai.  
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19. juni  Hovedtariffoppgjøret 2018  
 Tromsø  

Vi gjennomgår, forhåpentligvis, resultatet etter årets hovedtariffoppgjør. Konferansen 
kombineres med årsmøte i LO Stat Troms’ fylkesutvalg.  
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter i Troms 
Påmelding til LO Stat Troms og Finnmark innen 29. mai.  
 
 

16. august Hva skjer når offentlig sektor splitter opp, sentraliserer og 
privatiserer? 

  Harstad   
Dagskonferanse om omstilling i offentlig sektor. Staten oppleves ikke lengre som en trygg og 
sikker arbeidsplass. Mange opplever at deres virksomhet splittes opp, sentraliserer eller 
setter deler av oppgavene ut på anbud til private. Hvorfor skjer dette og hvilke rettigheter 
har vi som ansatte i slike omstillingsprosesser. Konferansen arrangeres i tilknytning til 
musikkfestivalen Bakgården i Harstad. Dagspass til festivalen trekkes ut blant 
konferansedeltakerne.   
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter i Troms og Finnmark.  
Påmelding til LO Stat Tros og Finnmark innen 1. juli  
 
 

2. – 3. oktober Rollen som tillitsvalgt  
Alta 
Kurset gir en innføring i tillitsvalgtes rolle og oppgaver på arbeidsplassen. Innføring i 
avtaleverk og partsforhold, medlemsfordeler og verving. Kurset er ment for nye tillitsvalgte, 
for tillitsvalgte som trenger oppfrisking og for medlemmer som ønsker å ta på seg tillitsverv.  
Målgruppe: Tillitsvalgte i staten og Spekter i Troms og Finnmark 
Påmelding til LO Stat Troms og Finnmark innen 31. august   
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