KRIMINALOMSORGENS
YRKESFORBUND

FORBUNDET DER MEDLEMMENE BESTEMMER!

HAR DU HUSKET Å FORSIKRE
ARBEIDSFORHOLDET DITT?
Kriminalomsorgens Yrkesforbund er fagforbundet for alle
ansette i kriminalomsorgen.
Vi er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
og YS Stat (Begge organisasjoner er partipolitisk uavhengige).
Med over 1700 yrkesaktive medlemmer er hovedfokuset
på førstelinjetjenesten og det enkelte medlem.
Vi ivaretar dine interesser i tariff- og lønnsforhandlinger
så vel som i andre saker tilknyttet ditt arbeidsforhold.
Som medlem kan du aktivt bidra til å påvirke din egen
hverdag, og bidra i jobben med å hente inn lønnsetterslepet i kriminalomsorgen.

RÅDGIVNING OG BISTAND
Våre medlemmer har en talsperson som påser at lover og
regler følges, og at alle medlemmer ivaretas forsvarlig på
alle nivåer i organisasjonen. De tillitsvalgte fungerer som
informasjonskanal vedrørende lokale avtaler og lovverket
generelt.
Gjennom de tillitsvalgte har
man en støtteperson, rådgiver
og talsperson på sin arbeidsplass. I tyngre personalsaker
vil KY bidra med nødvendig
kompetanse og bistand i den
enkelte sak. KY har ingen
jurister ansatte på heltid, men
henter inn nødvendig bistand
ved behov.
Forbundsleder
Knut Are Svenkerud

OPPLÆRING OG KURS

MEDLEMSFORDELER

Hvert år gjennomfører vi mange kurs og samlinger for både
tillitsvalgte og medlemmer. Som medlem i KY har man mulig
heten til å delta på forskjellige kurs i regi av KY og YS Stat.

• YS medlemskort med Mastercard
• Rabatterte priser på privatrettslig rådgivning hos
Advokatfirmaet Hein Bæra
• Rabatter og tilbud på treningsutstyr hos Milrab.no
• Rabatt på hytteleie gjennom Norgesbooking
• Rabatt på trening hos Stamina
• Rabatt på produkter fra Proteinfabrikken
• Gode medlemsfordeler hos Gjensidige Forsikring
og Gjensidige Bank
• Rabatt på produkter fra Fjellsport.no
• Gratis forundersøkelse og rabatt ved synsbehandling 		
hos Memira Øyeklinikker

Ansatte i kriminalomsorgen og medlemmer i KY har også
muligheten til å søke om støtte til studier gjennom vårt studiefond. Se våre hjemmesider for komplett oversikt over kurs,
studier og samlinger.
RIMELIG MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten i KY utgjør kun 1, 25% av brutto
grunnlønn. Ingen av dine kontingentpenger går til
politiske partier, og vi har generelt et nøkternt fokus på
forbruk. Dine penger går direkte til å bedre din hverdag
som ansatt i kriminalomsorgen.
Det er 3 måneders kontingentfritak ved innmelding,
aspiranter/pliktår har gratis medlemskap. Alle forsikringer er frivillige, og du betaler aldri for noe du ikke trenger.
Vi støtter aspirantmedlemmer med innboforsikring i
Gjensidige

Se fullstendig oversikt over alle medlemsfordeler på
kysiden.no

KRIMINALOMSORGENS
YRKESFORBUND

Besøksadresse: Storgata 7, 2000 Lillestrøm
Postadresse: Pb. 1033, 2012 Lillestrøm
Telefon: 21 01 59 00
E-post: post@ky.ys.no
www.kysiden.no

Torggata 8, 3724 Skien • St. Olavspl. 3, 0165 Oslo
Tlf. 480 99623
Vi tilbyr medlemmer av KY over hele landet juridiske tjenester til rabattert
pris innenfor følgende rettsområder:
Arbeidsrett / Erstatningsrett / Strafferett / Arv/skifte/familierett
www.advokatheinbæra.no

Priseksempel PRE: Nominell kredittrente 15,9 %. Eff. rente ved eFaktura; 17,11 %,
15 000 kr o/12 mnd., tot. 16 323 kr. Priser og betingelser gjelder fra 01.10.2017 og kan bli endret.

Ny
medlem
sfordel

Fordelene du trenger.
Samlet i ett kort.

DNB har i samarbeid med YS utviklet en ny medlemsfordel. PRE er et kredittkort med fordeler
knyttet til trygghet, sikkerhet og kontroll. I tillegg til gode rentebetingelser, har kortet en
forsikringspakke inkludert. Dette g jør at du er ekstra trygg der det er fornuftig å bruke kredittkort.
• Forsikringspakke inkludert
– Reise- og avbestillingsforsikring
– Prisgaranti
– Egenandelforsikring leiebil
– Kjøpsbeskyttelse- og internettforsikring
• Gebyrfrie minibankuttak i utlandet

• Gebyrfri SMS-varsling
• Tilleggskonto for sparing med p.t. 1,25 %
rente fra første krone
• Ingen årsavgift
• Inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse,
også ved minibankuttak

Du får mest ut av fordelene ved å betale hele kortfakturaen ved forfall.

Les mer og søk om PRE på precard.no

– et produkt fra DNB Bank ASA

