
 

 
 

Kurs for Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus 2019 

8.-10. januar Temakonferanse og årsmøte   
Målgruppe: Fylkesutvalgene i Hedmark og Oppland 
Påmelding: Egen invitasjon er sendt ut. 
 

Scandic, Hell 

14.februar Pensjonskurs         
Vi går igjennom dagens pensjonsordning og de politiske 
utfordringer LO/LO Stat ser, for å sikre en trygg og god pensjon 
til alle medlemmene inn i fremtiden! Folketrygden, endringer 
etter 1. januar 2011 – konsekvenser for offentlige pensjonister 
og SPK (Statens pensjonskasse). 
Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i Staten og 
Spektervirksomhetene.  
(med særlig vekt på de født etter 1958 og yngre!). 
Påmelding via kurssidene på www.lostat.no 
 

Oslo Kongressenter 

14.mars  Pensjonskurs        
Vi går igjennom dagens pensjonsordning og de politiske 
utfordringer LO/LO Stat ser, for å sikre en trygg og god pensjon 
til alle medlemmene inn i fremtiden! Folketrygden, endringer 
etter 1. januar 2011 – konsekvenser for offentlige pensjonister 
og SPK (Statens pensjonskasse). 
Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i Staten og 
Spektervirksomhetene.  
(med særlig vekt på de født etter 1958 og yngre!). 
 

Oslo Kongressenter 

25.-26. mars Temakonferanse og årsmøte     
Mellomoppgjøret 2019 og nytt lønnssystem i staten. 
Målgruppe: Fylkesutvalget i Oslo og Akershus. 
Påmelding: Egen invitasjon er sendt ut. 
 

Thon Hotell Opera, Oslo 

29.-30. april Den norske modellen    
Den norske modellen, Arbeidsliv og politikk gjennom 3 
partssamarbeid. Oppfrisking av organisasjonskunnskap og 
historie. Dag to vil vi besøke Stortinget. 
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Staten og 
Spektervirksomheter. 
Påmelding via kurssidene på www.lostat.no 
 

Thon Hotel Opera og 
Stortinget, Oslo 

20.-21 mai Temakonferanse      
Målgruppe: Fylkesutvalgene. 
Påmelding: Blir sendt ut egen invitasjon 
 
 

Strand Hotell, Gjøvik 

   

http://www.lostat.no/
http://www.lostat.no/


 

 
 
15.-16. oktober 

 
 
Vold og trusler i arbeidslivet   
Mange arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse 
med jobben sin, men dette kan forebygges. I dette kurset vil vi 
sette vold og trusler på dagsorden og se på hvordan de ansatte, 
tillitsvalgte og vernetjenesten kan bidra til å forebygge dette.  
Målgruppe: Tillitsvalgte, verneombud og medlemmer i Staten 
og Spektervirksomheter. 
Påmelding via kurssidene på www.lostat.no 

 
 
Quality Hotel Oslo 
Airport Gardermoen 

29.-30. oktober Trakassering og varsling    
Hva er trakassering på arbeidsplassen? Tillitsvalgte og 
verneombudenes rolle-hvordan jobbe for å forebygge 
trakassering. Hvordan jobbe for å få gode varslingsrutiner på 
arbeidsplassen – Hva sier loven om hvordan håndtere varsling 
på en god måte. 
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Staten og 
Spektervirksomheter. 
Påmelding via kurssidene på www.lostat.no 
 

Strand Hotel, Gjøvik 

3 dager i desember Temakonferanse 
Målgruppe: Fylkesutvalgene. 
Påmelding: Blir sendt ut egen invitasjon 

Hedmark, (Ikke bestemt) 

http://www.lostat.no/
http://www.lostat.no/

