
 
OU2-styret  

i KA-området 
Til fagforeningene på KA-området innenfor rDnk 

 

 
Utlysning av midler til tillitsvalgtopplæringen for 2023 – rDnk («OU2») 

 

OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke («OU2») utlyser midler til tillitsvalgtopplæringen 

i rDnk for 2023. I dette brevet gjøres det rede for rammer for midlene og tildeling av disse. 

 

I Hovedtariffavtalen vedlegg 6 del B Avtale om OU-arbeid i HTA for rettssubjektet Den norske 

kirke, står det blant annet: 

 

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. 

 

Det utlyses nå midler for 2023, for kurs som er eller skal bli avholdt i 2023.  

 

Søknad fra arbeidstakerorganisasjonene sendes OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke 

(«OU2») til sekretær Anja Høiby-Nikolaisen på e-post anja@ka.no. Søknader må være sendt 

senest 3. mai 2023. Merk e-posten «Midler til tillitsvalgtopplæring OU2». 

 

Søknaden skal inneholde følgende:  

• Antall kurs/opplæring som er planlagt, inkl. antall dager/timer og om kursene skal 

avholdes fysisk eller digitalt 

• Formål og tema 

• Målgruppe og målsetting 

• Antall deltakere 

• Søknadsbeløp og budsjett 

 

I søknaden skal det også oppgis antall medlemmer for arbeidstakerorganisasjonen ansatt i rDnk, 

samt antall tillitsvalgte. Tillitsvalgtmidlene vil i utgangspunktet bli forholdsmessig fordelt ut 

fra antall medlemmer tilsatt i rDnk i den enkelte fagforening, jf. mandatet. 

Arbeidstakerorganisasjonene kan gjerne gå sammen om å arrangere opplæring.  

 

Søknadene vil etter planen bli behandlet i styremøte 30. mai 2023. Se for øvrig vedlegg med 

retningslinjer for tildeling av tillitsvalgtmidler, som ble vedtatt på styremøtet for OU2 

8.12.2022. Ved spørsmål, ta kontakt med OU-styrets sekretær Anja Høiby-Nikolaisen på e-post 

anja@ka.no.  

 

Med vennlig hilsen, 

Det partssammensatte OU2-styret i KA-området, ved 

 

 

Ingrid B. Tenfjord Anja Høiby-Nikolaisen 

Leder for OU2-styret Sekretær for OU2-styret 
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