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KRIMINALOMSORGENS  

YRKESFORBUND      
 

 
         Oslo 25.05.11 
YS v/Bente Søgaard 
 
Ad ”Høring- forslag til forskrifter om fengselsbetjentutdanningen” 

 
Viser til brev fra Det kongelige justis- og politidepartement av 8.april 2011 vedrørende forslag 
til endringer i forskriftene knyttet opp mot en evt studiepoengsakkreditering av 
fengselsbetjentutdanningen. 
 
Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) har som det helt korrekt står i høringsbrevet deltatt i 
denne prosessen, herunder drøfting av forslaget til forskriftsendring. Ved den 
organisasjonsmessige internhøringen har det likevel kommet frem et par momenter som vi 
ønsker å viderebringe. 
 
Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen 

 
Kapittel 3 
§ 11 Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter  
KY ønsker at det skal komme frem at det er Justisdepartementet som, etter innstilling fra 
tjenestemannsorganisasjon/hovedsammenslutning, oppnevner tjenestemannsrepresentanter 
med vararepresentanter. 
 
Kapittel 4 
§ 14 Prøvetid, evt § 17 Tilsettingsforhold og arbeidsgiveransvar 

Dersom KRUS i løpet av andre utdanningsår ønsker å reise oppsigelses- eller avskjedssak mot 
en aspirant, og behandlingstiden går utover den normerte studietiden, hvilken 
status/stillingskode vil vedkommende ha etter normert studietids slutt inntil saken er endelig 
avgjort? Når begynner pliktåret med dertil hørende endring av stillingskode og lønn? 
 
Kapittel 8 
§ 36 Overgangen fra plikttjeneste til ordinær tjeneste 

KY mener at den tjenestemann som i løpet av pliktåret søker, og får fast stilling ved et annet 
tjenestested enn plikttjenestestedet, kan tiltre den nye stillingen etter normal oppsigelsestid. 
Vedkommende skal ikke måtte behøve å gå pliktåret ut på opprinnelig tilvist tjenestested, 
men skal likevel ”fullføre” plikttjenesten, men da som fast tilsatt ved det sted han/hun har fått 
stilling. 
KY finner det urimelig at det skal skilles mellom 2.ledd og 3.ledd, stilling innenfor og utenfor 
tilvist tjenestested. 
Likeledes ser KY 4.ledd i sammenheng med vårt forslag til endring, og det vil for oss være 
mye enklere å akseptere det eksisterende 4.ledd om dette blir sett i sammenheng med endring 
av 2.ledd og 3.ledd. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tore Leirfall/s/efTore Leirfall/s/efTore Leirfall/s/efTore Leirfall/s/ef    

Seniorrådgiver KY         
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