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Rundskriv 01 - Budsjett for lokal OU - virksomhet 2018

OU - midler

Politiets Fellesforbund sine 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 tillitsval gte 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 budsjettallen e for lokale kurs fordelt pr lokallag 2018. Denne
delen av budsjettet tar kun for seg OU - midler. Medlemstall er antall medlemmer som er OU - berettiget.

Kommentar til budsjettet og frist

Frist for å søke OU - midler til lokale kurs: 1.april 2018
Det som er fordelen med 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 2018, vil få potten nullstilt og miste et eventuelt overskytende beløp.
Pengene går da i en felles pott som blir fordelt lokallagene etter søknad. Nytt av året er at kostnader knyttet til
forbundssekretærenes deltakelse på lokale samlinger/kurs, belastes det lokale budsjettet. Det er tatt høyde for
dette, og alle lokallag har fått økt tildeling av midler i årets budsjett.

Søknadsprosess

Alle søknader må gå via administrasjonsmodulen innenfor budsjettrammene presentert i tabellen under.
I de tilfellene hvor det er planlagt en samling/lokalt kurs, men datoene ikke er klare end a må det legges inn en
søknad på tenkte datoer. Etter at søknaden er innvilget kan detaljer som f.eks. dato endres.
Det er lokallagskontakten som behandler og innvilger OU - søknadene. Vi forutsetter at endelig program
gjenspeiler det som er søkt om i opprin nelig søknad gjennom administrasjonsmodulen.

Merk at styremøter ikke kan dekkes av OU - midler.
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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. 
 
 

Kostnader lokale kurs pr år 6 000 000 
   Antall medlemmer 13 082 
   Beløp pr medlem  459 
         
   

      
Distrikt/særorgan Nr Lokallag 

Antall 
betalende 

Pr 
medlem 

Ordinær 
tildeling 2018 

PDI 45 Agder 559 459 256 581 
  96 Finnmark 286 459 131 274 
  25 Innlandet 728 459 334 152 
  60 Møre og Romsdal 452 459 207 468 
  80 Nordland 533 459 244 647 
  1 OPF 2680 459 1 230 120 
  40 Sør-Vest 982 459 450 738 
  30 Sør-Øst 1361 459 624 699 
  90 Troms 372 459 170 748 
  70 Trøndelag 885 459 406 215 
  50 Vest 1061 459 486 999 
  14 Øst 1530 459 702 270 
Særorgan 2 UP 32 459 14 688 
  3 Politihøgskolen 125 459 57 375 
  4 PF PIFT 173 459 79 407 

  6 

Politiets 
Fellesforbund 
Kripos 315 459 144 585 

  7 
Sentral 
politiledelse 86 459 39 474 

  16 
Politiets 
Utlendingsenhet 471 459 216 189 

  18 
Politiets 
Sikkerhetstjeneste 434 459 199 206 

  92 
Spesialenheten for 
politisaker 17 459 7 803 

Totalsum     13082   6 004 638 

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


