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Rundskriv 03 –2020 - Budsjett kurs (OU-midler) lokallag 2020

OU-midler til lokal kursvirksomhet

Politiets Fellesforbund sine lokallag har anledning til å søke om økonomisk støtte til
gjennomføring av opplæringstiltak for tillitsvalgte med et organisasjonsfaglig innhold. Reglene
for bruk av OU-midler 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 tillitsval gte i
staten i bl.a. organisasjons -og tillitsmannsarbeid, miljø -og vernearbeid, sykefravær,
medbestemmelse, personalpolitiske spørsmål, omstilling, effektivisering og samfunnsøkonomi
m.m.

Kommentar til budsjettet og frist
I tråd med vedtak på siste landsmøte, sender vi ut budsjettallene for lokale kurs fordelt pr
lokallag i 2020. Denne delen av budsjettet tar kun for seg OU-midler. Medlemstall er antall
medlemmer som er OU-berettiget.

Frist for å søke OU-midler til lokale kurs er 1.april 2020

Fordelen med denne fordelingsmodellen, er at lokallaget har større handlefrihet, ansvar og
autonomi i forhold til å planlegge og legge rammene for sine lokale kurs. OU-midler som ikke
blir disponert av ditt lokallag innen gitt frist, vil kunne fordeles til andre lokallag etter søknad.
Det vil si at de lokallagene som ikke søker om midler til sine lokale kurs innen 1.april i år, eller
ikke planlegger kurs tilsvarende sin ordinære tildeling for 2020, vil få potten nullstilt og miste et
eventuelt overskytende beløp. Pengene går da i en felles pott som blir fordelt lokallagene etter
søknad. Husk at kostnader knyttet til forbundssekretærenes deltakelse på lokale
samlinger/kurs, belastes det lokale budsjettet. Det er gitt midler i budsjettet til å dekke disse
kostnadene.
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Søknadsprosess 
Alle søknader må skje via www.pf.no (logg på min side - tillitsvalgt - lokale kurs) innenfor 
budsjettrammene presentert i tabellen under. I de tilfellene hvor det er planlagt en 
samling/lokalt kurs, men datoene ikke er klare enda må det legges inn en søknad på tenkte 
datoer. Etter at søknaden er innvilget kan detaljer som f.eks. dato endres. Det er 
saksbehandler, Susanne Wathne, som behandler og innvilger OU-søknadene. Vi forutsetter at 
endelig program gjenspeiler det som er søkt om i opprinnelig søknad, og at programmet er ihht 
til reglene for bruk av OU-midler. 
 
Om lokallaget har tenkt å avholde flere kurs enn det er dekning for i budsjettet, kan lokallaget 
legge inn disse kursene med status «avventende» og få dette innvilget ved en eventuell ekstra 
tildeling. Eventuell ekstra tildeling er klar når vi vet hvor stor andel av budsjettet for lokal OU-
virksomhet det er søkt om. 
 
Merk at styremøter, årsmøter eller annen møteaktivitet ikke kan dekkes av OU-midler. 
 
Kurs i utlandet 
Forbundsstyret har behandlet saken i møte 08.02.2016 sak 92/16 
 
Forutsetning for kurs i utlandet: 

- Det skal være en faglig grunn for å reise til destinasjonen 
- Aktiv tid til kurs skal være identisk med kurs avholdt i lokallagets nærområde. Deler av 

reise/kurs må foregå på medlemmenes fritid for å oppnå tilstrekkelig kurstid 
- All kost skal gå på fellesregning 
- Utenlandsturer skal godkjennes av opplæringsansvarlig med særlig fokus på kostnad 

 
Samarbeid med forbundskontoret 
Ved ønske om bistand til eksempelvis foredragsvirksomhet under lokale kurs, ber vi om at dette 
avklares i god tid direkte med den fra forbundskontoret dere ønsker som foredragsholder. Dette 
for å sikre en god utnyttelse av de disponible ressurser. 
 
Budsjett OU-midler lokallag 
 

 
Lokallag 

Antall  
medlemmer 

Sum pr  
medlem 

Vedtatt 
budsjett 2020   

45 PF Agder 570  452  279 259    

96 PF Finnmark 286  452  140 099    

25 PF Innlandet 756  452  370 399    

60 PF Møre og Romsdal 474  452  232 219    

80 PF Nordland 548  452  268 479    

1 Oslo Politiforening 2 651  452  1 298 949    

40 PF Sør-Vest 1 017  452  498 289    

30 PF Sør-Øst 1 382  452  677 139    

90 PF Troms 382  452  187 139    

70 PF Trøndelag 911  452  446 349    

50 PF Vest 1 032  452  505 639    

14 PF Øst 1 510  452  739 859    

2 PF UP 31  452  15 149    

3 PF Politihøgskolen 128  452  62 679    

4 PF PIFT 212  452  103 839    

6 PF Kripos 340  452  166 559    
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7 PF Sentral Politiledelse 89  452  43 569    

16 PF PU 492  452  241 039    

18 PF PST 440  452  215 559    

92 Spesialenheten for politisaker 16  452  7 789    

   Sum 13267        6 500 000   

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Politiets Fellesforbund 
 
 
 
 
Susanne Wathne 
Saksbehandler 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur. 
 


