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Rundskriv 03 - 2017 - PFs budsjett for lokal OU-virksomhet 2017
OU-midler
PFs lokallag har anledning til å søke om økonomisk støtte til gjennomføring av lokale kurs/samlinger for
tillitsvalgte med et organisasjonsfaglig innhold. Reglene fremgår av Statens Personalhåndbok (SPH), særavtale om
opplærings- og utviklingsmidler.
«9.14.1 Avtale om OU-midler
§ 1.Formål
Formålet er gjennomføring eller støtte til opplæringstiltak for organisasjonenes tillitsvalgte i staten i bl.a.
organisasjons- og tillitsmannsarbeid, miljø- og vernearbeid, sykefravær, medbestemmelse, personalpolitiske
spørsmål, omstilling, effektivisering og samfunnsøkonomi m.m.»
I tråd med vedtak på siste landsmøte, sender vi ut budsjettallene for lokale kurs fordelt pr lokallag 2017. Denne
delen av budsjettet tar kun for seg OU-midler. Nytt av året vil være at hvert lokallag gis anledning til å få ut «sin
andel» av budsjetterte lokale OU-midler, fordelt etter modellen som ble vedtatt på landsmøtet. Videre legger vi
opp til en prosess der lokallagene så tidlig som mulig må lage en plan for hele sin kursvirksomhet for 2017. OUmidler som ikke blir disponert innen gitt frist, 1.april 2017, fordeles til lokallag etter søknad. Hensikten er at denne
ordningen skal kunne gi lokallagene større kontroll på tilgjengelige midler til lokale kurs. Eksempelvis vil dette gi
lokallaget større handlingsrom til selv å avgjøre om dere kan ha få kurs med mange tillitsvalgte, eller flere kurs
med få tillitsvalgte.
Ny modul for lokale OU-søknader kommer
Vi jobber med å lage en modul som gjør det enkelt for lokallaget til enhver tid å følge med på hvor mye som er
søkt om, hvor mye som er innvilget og hvor mye som er brukt så langt av OU-midlene. Denne nye løsningen vil bli
presentert på medlemsregisterkurset i mars. Det er lokallagskontakten som behandler og innvilger OUsøknadene.
Frem til den nye løsningen er på plass bruker du administrasjonsmodulen for å søke om OU-midler til lokale kurs
(akkurat som før), innenfor budsjettrammene presentert i tabellen under. Hvis det f.eks. er slik at lokallaget
planlegger en samling til høsten, men datoene ikke er klare enda, legg inn en søknad på tenkte datoer. Etter at
søknaden er innvilget kan du gå inn og endre detaljer, som f.eks. dato.
Kommentar til budsjettet og frist
Lokallag som har små geografiske utfordringer og forvaltningsorgan/særorgan får et trekk. Resten får tillegg.
Medlemstall er antall medlemmer som er OU berettiget (dette tallet er noe endret siden landsmøtet).
Frist for å søke OU-midler til lokale kurs: 1.april 2017

Viktig! Hvert lokallag har fått tildelt en gitt sum til lokale kurs etter tabellen under. De lokallagene som ikke
planlegger og ikke søker om midler til lokale kurs innen 1.april dette år, vil få potten nullstilt. Pengene går da i en
felles pott som blir fordelt etter søknad.
Samarbeid med forbundskontoret
Ved ønske om bistand til eksempelvis foredragsvirksomhet under lokale kurs, ber vi om at dette avklares i god tid
med forbundskontoret/foredragsholder. Dette for å sikre en god utnyttelse av de disponible ressurser.
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Foreløpige tall lokale kurs pr lokallag 2016
Denne tabellen gir et innblikk i foreløpige regnskapstall for lokale kurs pr lokallag i fjor.
Lokallag

Summer av Beløp

Agder

154 376

Finnmark

195 142

Follo

35 610

Innlandet

471 114

Møre og Romsdal

255 397

Nordland

312 782

OPF
Politiets Fellesforbund Kripos
Politiets Sikkerhetstjeneste

1 096 007
68 808
22 845

Politiets Utlendingsenhet

135 692

Romerike

525 054

Sentral politiledelse

3 387

Sør-Vest

127 061

Sør-Øst

573 328

Troms

174 434

Trøndelag

294 037

Vest

408 638

Østfold
Totalsum

88 880
4 942 590

Med vennlig hilsen

Liv Ova Graham
Teamleder kurs og opplæring

Susanne Wathne
Saksbehandler
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