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Forbundets avdelinger

Aktivitetsbudsjett 2022 - lokale studievirksomhet
1. Fordeling og prinsipper for bruk av tilsagnet
Forbundet har i budsjettet for 2022 totalt satt av 30 mill til lokal studievirksomhet. Disse
midlene er fordelt til forbundets syv regioner
Det er avsatt særskilt ramme på 1,3 mill til å finansiere tillitsvalgtsopplæring i AOF’s lokale MoTo
tilbud. Godkjenning av deltakere skjer via region. Det er utarbeidet rutiner og en oversikt over
hvilke moduler som vil bli prioritert.
0,4 mill kr er øremerket regionale og lokale kurs/konferanser innenfor VO-forsvaret. Disse
midlene kommer fra LO Stat og er avgrenset til medlemmer innenfor denne overenskomsten.
Tildeling av tilsagn, kontroll og oppfølgingsansvaret er lagt til forbundets sju regioner. Før
tilsagn gis skal det foreligge program for tiltaket og tiltaket skal ha et klart læringsmål.
Det er forutsatt at tilsagnet i hovedsak skal finansiere gjennomføringen av forbundets lokale
studievirksomhet. Med lokal studievirksomhet, menes all kurs- og konferansevirksomhet som
avdelinger enkeltvis eller på tvers av avdelinger sammen med region arrangerer. Det forutsettes
at alle lokale tiltak registreres og avholdes i samarbeid med AOFs lokalkontor.
Det oppfordres til at der man finner det hensiktsmessig også ser på muligheten for å
gjennomføre lokale kurs/konferanser på tvers av regionene.
2. Tiltak som finansieres av garantitilsagnet
 Fellesforbundets modulbaserte grunnopplæring.
 Kurs i «Faglig Tillitsvalgt» serien
 Tillitsvalgtkurs (sammensatt av modulene i grunnopplæringa) på tvers av avdelingene skal
prioriteres.
 Kortere kurs for nye og uerfarne tillitsvalgte.
 Kurs og konferanser med temaer innenfor forbundets prioriterte oppgaver.
 Tiltak som bidrar til at forbundet får flere veiledere med bakgrunn som tillitsvalgt i bedrift og
avdeling.
3. Politiske prioriteringer
I forbindelse med de prioriterte oppgavene for 2022 vil vi fremheve følgende:
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Sette temaet etter- og videreutdanning på dagsorden i møter, kurs og konferanser

Det er øremerket 1 mill til å gjennomføre lokale og regionale kurs innenfor ulike bransjeområder
som et ledd i oppfølgingen av prioriterte oppgaver.
4. Administrative prioriteringer
Kurs og konferanser med blant annet tema som overenskomster, innleie, ansettelsesformer,
trakassering og likebehandling skal prioriteres. Det vil bli laget egen informasjons- og
opplæringsplan for oppfølging av forbundets etiske retningslinjer.
Alle tillitsvalgte som har gjennomført «Veiviseren», må følges opp og få tilbud om annen
grunnopplæring og videre skolering.
Fellesforbundets modulbaserte grunnopplæring er grunnsteinen i Fellesforbundets
tillitsvalgtsopplæring. Tillitsvalgtkurs (sammensatt av modulene i grunnopplæringa) på tvers av
avdelingene skal prioriteres.
Det oppfordres til at kurs og konferanser arrangeres på ulike tidspunkt, og av ulik varighet slik at
flest mulig kan benytte seg av kurstilbudet.
Gjennomføre tiltak som bidrar til at forbundet får flere veiledere med bakgrunn som tillitsvalgte
i bedriftene, forbundets avdelinger og forbundets administrasjon.
5. Gjennomføring av tiltak
Tiltakene må tilrettelegges og gjennomføres på en slik måte at de kan godkjennes og registreres
som faglig opplæringsvirksomhet i henhold til gjeldene regelverk.
Gjennomføring av moduler i forbundets grunnopplæring som er under åtte studietimer vil være
finansiert av tilsagnet, men vi anbefaler at kursvirksomhet hvor dette er naturlig blir på
minimum åtte studietimer da dette er forutsetningen for å få statlig tilskudd.
For å sikre mest mulig kurs og opplæring for pengene, er det viktig at alle forbundets avdelinger
vurderer nøye hvor og hvordan det enkelte kurs arrangeres. Vi har også et ansvar overfor
medlemmer generelt når vi velger kursted mv.
Det oppfordres til å benytte forbundets ansatte som innledere hvor disse innehar riktig
kompetanse for kurset/konferansen.
6. Tiltak som ikke finansieres av OU-midler
 Tiltak som bærer preg av å være ordinær aktivitet i hht til Fellesforbundets/LOs vedtekter.
 Kurs som har som mål at klubb/avdeling skal planlegge og diskutere egen virksomhet.
 Kurs og konferanser som ikke har et klart læringsmål.
 Kurs og konferanser som legges utenlands og på båter.
 Strategimøter/samlinger eller planlegging/skriving av forslag til landsmøte inngår som
en del av avdelingenes ordinære drift
Det refunderes ikke veilederlønn for ansatte i avdelingene.
 Dette gjelder ikke på fellestiltak i regi av avdelingene.
 Dette gjelder ikke for ansatte som må brukes som veiledere for å bistå andre grunnet
spesielle kunnskaper.
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7. Kurs utenfor Norges grenser
Vi viderefører prinsippet om at alle kurs skal holdes innenfor landets grenser.
Dette innebærer også at tilsagnet (med unntak av medlemmer som bor og arbeider der) ikke
skal finansiere kurs på Svalbard og båter med anløp i norske eller internasjonale havner.
8. Grenseoverskridende avdelinger
Medlemmer som arbeider i en region og er medlem i et annet, kan delta på kurs i det region hvor
de fysisk er i arbeid. Avdelinger kan også samarbeide om kurs uavhengig av region område.
Kursdeltakelse av denne art må på forhånd avklares med de berørte regioner.
9. Forbundet grunnopplæring
Forbundets grunnopplæring inngår som en del av AOFs medlems- og tillitsvalgtopplæring.
Der hvor grunnopplæringen eller grunnkursheftene ikke er dekkende for de emnene som ønskes
gjennomgått, kan man supplere med MoTo-moduler. Alt materiell bestilles gjennom AOFavdeling. Det er ønskelig med et samarbeid mellom avdelingene for å kunne avvikle
grunnkursmodulene.
10. Tilskuddsregler
Fellesforbundet følger LOs regler for tilskudd fra OU-fondet. Tilskuddsreglene for 2022 blir
ettersendt.
Ansatte i VTA bedrifter avviker fra LOs regler på tapt arbeidsfortjeneste og skal ha dekket tap av
bonuslønn som erstatning for satsen i tilskuddsreglene.
Når ansatte i avdelingene er deltaker på lokale kurs, konferanser, MoTo kurs og toppskolering
forutsettes det at disse beholder sin lønn i avdelingen.
Med vennlig hilsen
Fellesforbundet
Clas Delp

Bjørn Skogstad
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