
Rapport for OU-styrets arbeid i 2019 

1. OU-styrets mandat og sammensetning 

OU-styret arbeid er hjemlet i Hovedtariffavtalen vedlegg 6:  
Følgende gjelder særskilt for rettssubjektet Den norske kirke og dets arbeidstakere, og erstatter 

vedlegg 6 i KAs HTA: 

  

Trekk: 

Det foretas OU-trekk for rettssubjektet Den norske kirke. Trekket utgjør 0,22% av den registrerte 

lønnsmassen per 1. januar og faktureres 1. juni. Arbeidstakernes andel er kr 400 per årsverk per år 

som trekkes 1/12 månedlig. Alle fastlønte og timelønte inkludert vikariater og engasjementer av mer 

enn 6 måneder varighet skal trekkes. 

  

KA administrerer innkreving av OU-midlene. Et partssammensatt styre bestående av tre 

representanter fra KA og tre representanter fra arbeidstakerorganisasjonene vedtar plan og budsjett 

og har ansvaret for ordningen. KA har sekretærfunksjon for ordningen. 

  

Midlene som kreves inn fra det sentrale rettssubjektet skal fordeles og anvendes slik: 

  

1.    Tretti prosent skal benyttes til partssammensatt opplæring om lov og nye tarifforhold. 

  

2.    Sytti prosent benyttes til tillitsvalgtopplæring i regi av arbeidstakerorganisasjonene. Midlene 

utbetales forholdsvis til de aktuelle organisasjonene på bakgrunn av fremlagt budsjett og plan. 

  

Midler som ikke er utbetalt ved årets slutt, tilfaller det sentrale budsjettet for ordningen. Det 

utarbeides en kort årsrapport til styret om bruken av midlene innen 1. mars. 

 

OU-styret har i 2019 hatt følgende sammensetning: 

Ingrid B. Tenfjord (KA, leder) 

Marit Halvorsen Hougsnæs (KA) 

Marianne Liaklev (KA)  

Ole-Johs. Huuse (Presteforeningen) 

Kristian Mollestad (Presteforeningen) 

Stig-Jørund Arnesen (Fagforbundet) 

 

Styrets sekretær har vært Silje L. Hjeldsbakken (KA).  

OU-styret har i 2019 hatt  fire møter og behandlet 30 saker. 



2. Økonomi 

OU-styret disponerer de midler som trekkes gjennom kronetrekket til kompetanseutviklingsformål, 
samt ubenyttede midler fra forrige år. For 2019 utgjorde kronetrekket kr. 2 031 964,60,- 

Resultatet i 2019 var et overskudd på kr 379 489,42 -, som overføres til 2020. Se vedlagte regnskap. 

 

3. OU-styrets arbeid 

3.1 Tariffrelaterte tiltak 

I 2019 ble det planlagt å arrangere kurs i «Rammer og regler» i arbeidslivet i alle bispedømmene, 
samt for Kirkerådet. Målgruppen for kursene var arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud i det 
enkelte bispedømme. Kursene holdes over to dager, med kursholdere fra Presteforeningen og KA. 
Kursene tar for seg relevante temaer knyttet til lov- og avtaleverk. Fem av disse kursene ble arrangert 
i 2019. Kursene fikk gode tilbakemeldinger. Det syv resterende kursene skal avholdes i 2020.  

I 2019 ble det sammen med OU1-styret arrangert kurs i leirbestemmelsene i særavtale om kirkelige 
stillinger. Kurset var et dagskurs og målgruppen var både arbeidsgivere og tillitsvalgte i det enkelte 
menighetsråd/fellesråd og bispedømme. Kurset tok i hovedsak for seg de generelle 
arbeidstidsbestemmelsene, arbeidstidsbestemmelsene på leir og beredskap på ler. Kurset hadde 70 
deltakere. Det er avsatt ytterligere midler til e-læring i leirbestemmelsene i 2020. 

I 2019 ble det sammen med OU1-styret arrangert en fagdag om konflikthåndtering. Målgruppen for 
fagdagen var både arbeidsgivere og tillitsvalgte i det enkelte menighetsråd/fellesråd og bispedømme. 
Fagdagen tok for seg tematikk knyttet til konflikter og konflikthåndtering. Fagdagen hadde 40 
deltakere.  

3.2 Tillitsvalgtopplæring 

70% av midlene som var trukket inn ble fordelt på organisasjonene. 70% utgjorde 1 351 280 kroner. 

Det ble i møtet 19. desember 2018 vedtatt at OU2-styret i løpet av høsten 2019 skal avholde syv to-

dagerskurs i ulike bispedømmer med arbeidstittel «Rammer og regler for arbeidslivet». 

Presteforeningen henvendte seg imidlertid til KA med forespørsel om det er mulig å gjøre justeringer 

i dette opplegget, slik at det blir avholdt kurs i alle bispedømmer, og at tidsrammen utvides til hele 

tariffperioden (frem til april 2020).  

OU-styret vedtok dette og ble samtidige enige om at kostnadsøkningen utover allerede vedtatt 

budsjett skulle tas med en 50/50-fordeling mellom 30-prosenten og 70-prosenten.  

Tillitsvalgtsmidlene til fordeling var derfor på 1 301 750 kroner.  

OU-styret fordelte midler forholdsvis til tillitsvalgtopplæringen i rettssubjektet Den norske kirke slik 

at fordelingen ble som følger: 156 424,- til Fagforbundet og 1 145 326,- til Presteforeningen.  

 


