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Retningslinjer for tildeling av tillitsvalgtmidler 

• Styret vedtar utlysningstekst og lyser ut tillitsvalgtmidlene senest 15. mars, med 

søknadsfrist i starten av mai (tilpasset dato for neste styremøte), og med forbehold om 

en antatt størrelse på potten til tillitsvalgtmidler. 

• I søknaden skal det oppgis antall medlemmer for arbeidstakerorganisasjonen ansatt i 

rDnk, samt antall tillitsvalgte. Søknaden må også inneholde opplysninger om antallet 

kurs/opplæringer som er planlagt, om disse skal avholdes fysisk eller digitalt, samt 

målgruppe og målsetting for kursene. Dette er ikke til hinder for endringer/at midlene 

kan brukes til andre kurs enn de som er oppgitt i søknaden, så lenge det er knyttet til 

opplæring av tillitsvalgte i rDnk. 

• Styret vedtar tildeling på et møte i mai/juni eller nærmest mulig dette. Til møtet 

innhentes om mulig nærmere anslag om størrelsen på tillitsvalgtmidlene, ut ifra 

innrapporterte tall til LPR pr 1.12 året før. Vedtaket om tildeling bør eventuelt gjøres 

delvis prosentmessig/andelsmessig, for å ta høyde for dette. 

• Midlene utbetales iht. vedtak snarest mulig etter at de er innkrevet fra virksomhetene, 

sannsynligvis rundt august. 

• Ikke tildelte midler overføres til styrets budsjett for påfølgende år. Midlene skal i 

utgangspunktet benyttes til tillitsvalgsopplæring, men styret kan beslutte at hele eller 

deler av ubrukte midler isteden skal benyttes til fellestiltak. 

• Arbeidstakerorganisasjonene skal innen 1. mars påfølgende år utarbeide en kort 

årsrapport til styret, som skal vedlegges OU2-styrets årsrapport. 

• Det skal fremkomme av arbeidstakerorganisasjonens rapport om de enkelte 

prosjekter/kurs/opplæring ble gjennomført som planlagt, samt om midlene ble brukt på 

andre opplæringstiltak for tillitsvalgte enn de som var oppgitt i søknaden. Det skal også 

oppgis om alle de tildelte midlene er brukt, eller om det gjenstår et restbeløp. Restbeløp 

kan fra arbeidstakerorganisasjonene søkes overført til påfølgende år. 

• Med mindre eventuelle ubrukte midler er spesifikt omtalt i søknaden for påfølgende år, 

vil de utbrukte midlene gå til fradrag i utbetalingen for det påfølgende året. Ubrukte 

midler skal også inngå i rapporten for året de blir brukt. 

 

Vedtatt av OU-styret 8.12.2022 

 

 


