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Høring - Rapport om tillitsvalgtopplæringen - Økonomimodeller
Sentralstyret drøftet i mai 2012 rutiner for organisering og finansiering av
tillitsvalgtsopplæringen fremover. Kostnader til slik opplæring dekkes primært av den såkalte
OU-ordningen. Legeforeningens tillitsvalgtopplæring ble styrket høsten 2011, i tråd med
sentralstyrets vedtak. Større aktivitet i ulike organisasjonsledd, kombinert med økt deltakelse
på kurs, medførte et overforbruk fra enkelte OU-fond.
Økt aktivitet og stram økonomi, medførte behov for å sikre at organiseringen, og fordelingen
av midler, skjer på en korrekt og hensiktsmessig måte. Sentralstyret drøftet behovet for
enhetlige rutiner, og prinsipper for fordeling av midler, og nedsatte en referansegruppe
bestående av lederne i Of, AF og Ylf, samt leder av Oslo legeforening, som skulle utforme
forslag til rutiner for organisering av tillitsvalgtkurs.
I desember 2012 vedtok sentralstyret at referansegruppen skulle omgjøres til en sentral
kurskomite, samt at lokalforeningskurs og yrkesforeningskurs skulle forankres sentralt og
skifte navn for å sikre rett til fri for deltakelse på slike kurs. Samtidig ble det lagt til grunn
at arbeidet med rutiner for organisering og finansiering av tillitsvalgtopplæringen skulle
fortsette, og at det skulle fremlegges en utredning til sentralstyrets møte i februar 2013.
Det foreligger nå en rapport som er forankret i den sentrale kurskomiteen. Rapporten gir
anbefalinger for hvordan utfordringene i de ulike tariffområdene kan håndteres.
Sentralstyret har drøftet rapporten på styremøtet i februar 2013, og vedtatt denne sendt på
høring. Med grunnlag i sentralstyrets vedtak, sendes saken ut på ordinær høring til
organisasjonsleddene.
Høringsfristen settes til 8. april 2013. Høringssvarene legges inn under høringer på
www.legeforeningen.no.
Med hilsen
Den norske legeforening
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