Invitasjon til kurset
Lov- og avtaleverket med vekt på omstilling
23. - 25. februar 2018
Scandic Stavanger Forus
Avdeling 22 i Rogaland har gleden av å invitere til kurs i Lov- og avtaleverket med vekt på
omstilling. Kurset avholdes på Scandic Stavanger Forus og begynner fredag kl.18.00 og
avsluttes søndag kl. 13.00. Målgruppen er tillitsvalgte, men kurset er åpent for alle FLT
medlemmer.
Endrings- og omstillingsprosesser kan ha både positive og negativer effekter for
virksomheter og arbeidstakere, både med hensyn til produktivitet, arbeidsinnhold, trivsel og
helse. Om omstilling vil oppleves som belastning eller mulighet av den enkelte, avhenger av
faktorer som selvbestemmelse, medvirkning og faglig utvikling.
En av oppgavene til tillitsvalgte er medvirkning i de prosesser som iverksettes for å endre
forhold på arbeidsplassen. Denne medvirkningen er beskrevet i avtaleverket, ikke bare som
en rett til å være med i planlegging, men også som en plikt. Dette kurset skal gi våre
tillitsvalgte faglig ballast og trygghet til å kunne delta aktivt i omstillingsprosesser på
arbeidsplassen – med kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk.
Hovedtema for kurset er omstillinger, permitteringer, oppsigelser og endringsoppsigelser.
Veileder fra FLT sentralt.

Rammeprogram
Fredag
18.00 Kursstart med praktisk informasjon
Presentasjon
Gjennomgang av program
18.30 Omstillinger - innledende forelesning og dialog i plenum
20.00 Avslutning for dagen
20.30 Middag og sosialt samvær

Lørdag
09.00 Permitteringer – forelesning og dialog i plenum
11.00 Kaffepause
11.15 Gruppeoppgave til permitteringer
12.00 Gjennomgang av gruppeoppgave
13.00 Lunsj
14.00 Oppsigelser– forelesning og dialog i plenum
16.00 Kaffepause
16.15 Gruppeoppgaver til oppsigelser
17.00 Gjennomgang av gruppeoppgaver
18.00 Avslutning for dagen
19.30 Middag og sosialt samvær

Søndag
09.00 Endringsoppsigelser og forhandlingsmuligheter
10.00 Gruppeoppgave
11.00 Kaffe og utsjekking
11.15 Gjennomgang av gruppeoppgave
12.00 Før, under og etter omstillinger
12.45 Evaluering
13.00 Avslutning for dagen
13.00 Lunsj

Vennligst bestill reise på billigste måte, og ta vare på kvitteringer, som må leveres til
undertegnede, sammen med ferdig utfylt reiseregning.
Påmelding via våre nettsider www.flt22.org innen 1. februar 2018. Vel møtt!
Hilsen Helga Skjeie
Studieleder FLT avdeling 22 i Rogaland
E-post: helga.skjeie@worleyparsons.com
Mobiltlf. 97 52 58 68

