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För information:  

EPSU:s fasta kommittéer NEA och HSS  
 
Ref: NS/DG 
Kontaktperson: Nadja Salson +32 2 250 10 88, nsalson@epsu.org 
 
Bryssel 2012-02-07 
 
 

EPSU/KY-YS Konferens för kriminalvårdsnätverket  
Facken verkar för bättre kriminalvård i Europa  

 
11-12-13 april 2012 

Hotell Anker - Oslo, Norge 
 
 
Bästa kollegor  
 
Vi har nöjet att inbjuda er till nästa möte med EPSU:s kriminalvårdsnätverk. 
 
Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) och Yrkesorganisasjonernes Sentralforbund (YS) i 
Norge är våra värdar och organiserar mötet gemensamt. 
 
Förslag till dagordning och andra handlingar kommer snart att sändas ut. 
 
Vi studerar vad som nyligen skett i Europa samt frågor beträffande utbildning (grund- och 
vidareutbildning), arbetstid, jämställdhet och mångfald, samt konsekvenserna av 
åtstramningsåtgärderna på löner, jobb, personaltäthet, fackliga rättigheter, risken för 
marknadsorientering och andel frihetsberövade. Det blir också tid över till diskussion i 
arbetsgrupper.  
 
Konferensen börjar onsdagen den 11 april kl 16.30 med ett besök på Oslo 
kriminalvårdsanstalt i Oslo. 
 
Deltagarna samlas i hotellreceptionen (se nedan).  
 
Transfer från anstalten ordnas tillbaka till hotellet (en promenad på ca 10-15 minuter).  
 
Välkomstmiddagen hålls den 11 april på hotellet kl 19.30.  
 
Mötet slutar fredagen den 13 april 2012 kl 12.00. 
 
Hotell och plats för mötet 
Konferensen äger rum på Hotell Anker (se bifogade karta),  
Storgata 55,0182 Oslo - tel + 47 22 99 75 00  
(se http://www.anker-hotel.no/articlecat.aspx?cat=1094; http://www.anker-
hotel.no/en/articlecat.aspx?cat=1094;  http://www.youtube.com/watch?v=KDRc-jieVPc) 
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Transport från flygplatsen 
Enklaste sättet att ta sig från Oslos flygplats Gardermoen till centrala Oslo är med 
snabbtåget från flygplatsen, som tar ca 18 minuter, och kostar ca 21-22 euro. 
Snabbussen tar ca 45 minuter och kostar ca 17-18 euro. 
 
Taxi från centralstationen till hotellet kostar omkring 12-15 euro 
  
Språk på mötet 
Följande tolkning har efterfrågats: 
Aktiva språk (du får tala och lyssna till): engelska, franska, skandinaviska/norska och 
italienska  
Passiva språk (du får tala men inte lyssna till): tyska eller spanska, beroende på 
anmälningar  
 
Inkvartering 
Rum har bokats för alla på Hotell Anker.  
 
KY står för rumskostnader för upp till 35 delegater under två nätter, med utgång från 
minst 1 deltagare per land och för att trygga en bra geografisk spridning och balans 
mellan olika branscher inom kriminalvården, dvs. kriminal- och sjukvård, övervakning och 
utbildning. Sekretariatet säkrar en rättvis fördelning. Ytterligare 15 rum har förbeställts för 
konferensdeltagare, och kostar 85-90 euro/natt, inklusive frukost.  
 
På bifogade anmälningsblankett finns en sektion om hotellrum. Fyll i blanketten och 
skicka den till EPSU:s sekretariat (dgassner@epsu.org) absolut senast den 5 mars 
2012. Bekräftelse på hotellbeställning skickas ut efter den 15 mars. 
 
Ekonomisk ersättning 
EPSU ersätter i tillägg till ovanstående resekostnader för en deltagare per land, med max 
€350, för EPSU:s medlemmar som avlagt sina medlemsavgifter i länder under 100% på 
”5 bands”skalan. Ersättningsreglerna står i bilagan. 
 
Måltider 
KY bjuder på middag den 11 och 12 april och lunch under konferensdagarna (12 och 13 
april). 
 
Anmälningsblankett 
V.g. fyll i och skicka in bifogade anmälningsblankett så fort som möjligt, eller senast den 
5 mars till dgassner@epsu.org eller med fax + 32 2 250 10 99.  
 
Glöm inte att fylla i avsnittet om dina reseplaner, så att vi kan samordna 
hotellbeställningen med våra norska kollegor. 
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Senaste nytt 
 
Sedan vårt senaste möte i maj i Aten har vi, som beslöts, skickat in synpunkter till 
Europarådets förslag om etiska regler för personal (finns på http://www.epsu.org/a/8059). 
Det är oklart hur långt de kommit med detta utkast, men kontrollera det gärna med era 
egna myndigheter. Vi har också bidragit till Europeiska kommissionens grönbok om villkor 
för frihetsberövande (finns på http://www.epsu.org/a/8356). Alla handlingar finns dock 
endast på engelska. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
Carola FISCHBACH-PYTTEL    Knut Are SVENKERUD  
EPSU:s generalsekreterare    Ledare för fackförbundet KY-YS 
 
 
Lista över bilagor: finns på http://www.epsu.org/a/8411  

(endast för medlemmar - klicka på knappen refresh vid behov!  

Inloggning (skiftlägeskänslig): Workers (klicka på submit) – Lösenord 
(skiftlägeskänslig): 8million (klicka på submit) 

 Anmälningsblankett  

 Ersättningsregler  
 
Cirkuläret översätts till alla EPSU:s språk  
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