VIRKE OU-FOND TJENESTEYTENDE

Til medlemsvirksomhetene
innenfor området som omfattes av
VIRKE OU-FOND TJENESTEYTENDE

Oslo, desember 2017

STIPEND, TILTAK OG SAMARBEIDSTILTAK – SØKNADSFRISTER 2018
Medlemsvirksomheter som er tilknyttet en av HUK-overenskomstene er tilknyttet Virke OU-fond
tjenesteytende. Fondets formål er å være pådriver og initiativtaker for opplæring og utvikling, til beste
for virksomhetene og de ansatte. Fondet skal finansiere opplæring og utvikling, planlegging så vel som
gjennomføring. Fondets inntekter bygger på den avgift som betales i henhold til tariffavtalens
bestemmelser.
Styret har besluttet å videreføre ordningen med hovedområdene for søknader / tildelinger:
▪ Stipend, som ansatte kan søke på
▪ Tiltak, som virksomhetene kan søke på
▪ Samarbeidstiltak, som arbeidsgiver og tillitsvalgte i fellesskap kan søke på.
Tilsvarende videreføres ordningen med én søknadsrunde pr. år, og med de samme søknadsfristene.
Det må benyttes egne søknadsskjemaer for hvert hovedområde. Skjemaene kan lastes ned fra fondets
websider – www.virke.no/tjenester/fond/.
Stipend
Stipend gis med sikte på faglig utvikling og for å dekke et opplærings- og utviklingsformål som er
relevant for virksomheten hvor søkeren er ansatt. Opplysninger om faglig innhold, program, varighet,
mv. må fremgå av søknaden. Søknadene sendes inn via arbeidsgiver, som skal påtegne søknaden.
Det er vedtatt to kategorier for stipendsøknader:
▪ Kategori 1 – Frittstående kurs
▪ Kategori 2 – Studietur/ hospitering/ jobbrotasjon.
Det kan søkes om inntil 5 000 kroner pr person i kategori 1 og 10 000 krone pr person i kategori 2. Det
er de faktiske kostnader som dekkes, herunder også for reise og opphold. Det legges til grunn en
egenfinansiering på minimum 25 % av kostnadene.
Det er i budsjettet for 2018 satt av 927 500 kroner til stipend som de ansatte kan søke på.
Stipend som det søkes støtte til i 2018 forutsettes gjennomført i 2018 eller 2019.
Søknadsfristen for stipend er 1. februar 2018.
Tiltak
Tiltaksmidler gis med sikte på opplæring og videreutvikling slik at virksomhetene og deres ansatte på
en bedre måte settes i stand til å møte utfordringer både organisatorisk, faglig og personalpolitisk.
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Det er vedtatt to satsingsområder for tiltak:
▪ OU-prosjekt (organisasjonsutvikling)
▪ Prosjekt som har som formål å skape og utvikle et godt arbeidsmiljø.
Begge kategorier forutsetter en egenfinansiering på minst halvparten av tiltakets kostnader. Som
egenfinansiering regnes ikke lønnsutgifter til deltakere og eventuelle vikarer, utgifter til egne lokaler
eller utgifter til egne forelesere. Det er de faktiske kostnader som dekkes, herunder også for reise og
opphold. Innenfor disse rammer kan det søkes om inntil 50 000 kroner.
Opplysninger om faglig innhold, program, antall deltakere, varighet, mv. må fremgå av søknaden.
Kategorier som faller utenfor satsingsområdene er studieturer (forutsettes dekket av
stipendordningen), opplæring i forbindelse med at virksomheten har endret oppdrag/metoder og
utprøving av noe nytt (med mindre det har karakter av et rent OU-prosjekt). Museumsutvikling dekkes
ikke lenger særskilt, med mindre det har karakter av et rent OU-prosjekt.
Det er i budsjettet for 2018 satt av 927 500 kroner til tiltak som virksomhetene kan søke på. Tiltak som
det søkes støtte til i 2018 forutsettes gjennomført i 2018 eller 2019.
Søknadsfristen for tiltak er 1. september 2018.
Samarbeidstiltak
Samarbeidstiltak skal ha som målsetting å bevisstgjøre partene og øke fokus, kunnskap og ferdigheter
på partssamarbeid i virksomhetene. Det er en forutsetning at samarbeidstiltaket planlegges og
gjennomføres av ledelse og tillitsvalgte i fellesskap. Verneombud og AMU skal være representert i
prosjekter som berører problemstillinger relatert til deres funksjonsområder.
Det er i budsjettet for 2018 satt av 300 000 kroner til samarbeidstiltak som virksomhetene og de
tillitsvalgte i fellesskap kan søke på. Samarbeidstiltak som det søkes støtte til i 2018 forutsettes
gjennomført i 2018 eller 2019.
Søknadsfristen for samarbeidstiltak er 1. april 2018.
Generelt
Informasjon om VIRKE OU-FOND TJENESTEYTENDE ligger på VIRKEs websider –
www.virke.no/tjenester/fond/. Her ligger også utfyllende regler og kriterier for de ulike
søknadsområdene, samt de ulike søknadsskjemaene.
Eventuelle spørsmål om fondet og søknader til fondet kan rettes til fondets sekretær May Katrin
Pedersen, som treffes på telefon 90 75 40 24 og/eller e-post may.katrin.pedersen@virke.no.

Med vennlig hilsen
VIRKE OU-FOND TJENESTEYTENDE
May Katrin Pedersen (Sign.)
Fondets sekretær
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