Nyt fra Sekretariatet (36/2014 )
Kursus i Personalejura og overenskomster
Der er fokus på den statslige arbejdsgiverrolle på personaleområdet.
På efterårets kursus i personalejura og overenskomster vil
Moderniseringsstyrelsen gennemgå den nye overenskomst.
Kammeradvokaten vil holde oplæg om personalejura i et bredere perspektiv
baseret på konkrete afgørelser og aktuelle udfordringer. Kurset finder sted
den 28. – 29. oktober 2014 på Comwell Kellers Park, Vejle.
Tilmeldingsfrist den 16. september 2014. Læs mere i kursuskataloget:
http://www.rektorforeningen.dk/Efteruddannelse1.asp
Tilmelding via Comwells hjemmeside: http://www.comwell.dk/tilmelding
Kontakt: Marianne Larsen eller Karina Vittarp Gøling
Forsikringen på kombinationsrejser
Ansatte er omfattet af en rejseforsikring via statens selvforsikringsordning,
når der er tale om en tjenesterejse. Hvis en tjenesterejse forlænges med
ferie, dækkes disse dage ikke af rejseforsikringen. En privattegnet
rejseforsikring dækker heller ikke altid de private dage af en kombineret
rejse, fordi det er i nogle forsikringer er en betingelse af hele rejsen er privat.
Forsikringsdækningen skal derfor nøje undersøges inden afrejsen, og hvis det
viser sig, at den privattegnede rejseforsikring ikke dækker
kombinationsrejser, så vil der f.eks. via Europæiske Rejseforsikring A/S kunne
tegnes en særlig forsikring. Se mere her:
http://www.rektorforeningen.dk/default.asp?id=219
Kontakt: Marianne Larsen
Takstudvikling efter 2015
I Nyt fra Sekretariatet 35/2014 fremgik det, at Sekretariatet ville forsøge at
skaffe oversigten over den procentuelle udvikling i taksterne for årene frem
med henblik på at udarbejde et takstskøn frem til 2018.
Rektorforeningen har været i dialog med ministeriet som oplyser, at det der
går ind og påvirker takstskønnet frem til 2018 mest, er den tekniske
fremskrivning af omstillingsreserven med 2 pct. i 2016, 4 pct. i 2017 og 6 pct.
i 2018 i forhold til 2015 taksterne. De sidste to år er omstillingsreserven dog
tilbageført. Det er derfor svært at sige noget endeligt om taksterne i de
kommende år, da der kan ske ændring i rammen fremadrettet.
Ovenstående er derfor blot en retningspil, som skolerne kan anvende, når
man opstiller flerårige budgetter.
Kontakt: Kirstine Kjemtrup
Med venlig hilsen
Christian Hedegaard

