Politiforbundets tillidsmandsuddannelse

TR-G 1
Politiforbundet afholder i dagene den 30. april – 4. maj 2018
et tillidsmandskursus – TR-G 1 på
Konventum
Gl. Hellebækvej 70,
3000 Helsingør
Yderligere oplysninger
kan fås hos den stedlige
foreningsformand, der
også udleverer
tilmeldingsblanketter.

Tilmelding skal ske gennem din forening.

Tilmelding skal være Politiforbundet i hænde
Senest den 23. februar 2018.

Det kræver sin tillidsrepræsentant
……at leve op til kollegernes forventninger

TR-G 1
30. april – 4. maj 2018
Kurset er første trin på den trappestige, der skal sikre det bedst mulige fundament for
tillidsrepræsentanternes arbejde. Det er åbent for alle medlemmer, der ønsker en
uddannelse inden for tillidsmandsvirksomheden. Dog prioriteres valgte tillidsrepræsentanter.

Indhold:
Kursets indhold er planlagt med følgende emner:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tillidsrepræsentantens virke, tjenestefrihed
Syge- og Pensionsregler
Arbejdstidsbestemmelser
Foreningsdannelse og dirigentvirksomhed
Disciplinærsager, pligter og rettigheder
Tjenestemandsretten og klagesagsbehandling
Foreningsdannelse – herunder Politiforbundets opbygning og forhandlingsretten,
herunder politiforeningsdannelsen, orientering om Centralorganisation (COI0) og FTF
Personalepolitiske emner – herunder personaleudvikling, bedømmelser, stillingsbesættelser og forfremmelsesnævn
Samarbejdsudvalg
Sikkerhedsudvalg
Politiforbundets sekretariatsfunktion
Møde med Politiforbundets Forhandlingsudvalg
Opfølgning på ugen
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Deltagere:
Der kan på kurset optages 40 deltagere.
Kursusledelsen forbeholder sig ret til at udpege deltagere, såfremt tilmeldingerne overstiger
dette antal.
Betaling:
Politiforbundet betaler ophold og undervisning. Der udbetales befordringsgodtgørelse efter
den lave sats for skattefri befordringsgodtgørelse, og det udbetalte beløb indberettes som
B-indkomst.
Afholdte rejseudgifter refunderes efter den laveste billetpris for offentlig befordring mod
aflevering af originalbilag.
Alle kursister vil få tilsendt en befordringsgodtgørelsesblanket, som mailes retur til forbundet
efter endt kursus, så al dokumentation kan medsendes.
Tjenestefrihed:
Hvis de tjenstlige forhold tillader det, kan der gives den fornødne tjenestefrihed med løn til
kurset.
Tilmelding:
Interesserede, der ønsker at tilmelde sig kurset, bedes udfylde tilmeldingsblanketten.
Tilmelding skal foregå gennem foreningen.
Hvornår:
Snarest efter tilmeldingsfristens udløb vil der ske underretning til foreningsformanden om,
hvem der er udtaget til deltagelse i kurset.
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Politiforbundets Tillidsmandsuddannelse TR-G 1 på
Konventum i Helsingør
30. april – 4. maj 2018
HUSK - Alle felter skal udfyldes tydeligt

Navn:

Cpr.nr:

Stilling:

PKR./Tj.Sted:

Privatadr:

Post nr.:

Mobilnr:

Politi e-mail:

Privat e-mail:

Tillidshverv:

Tilmelding afleveres til den lokale forening/tillidsrepræsentant så tidligt, at den
kan være Politiforbundet i hænde senest den 23. februar 2018 med
foreningsformandens underskrift og prioriteret indstilling.
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