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Høring om OU-rapport
Norsk psykologforening legger til grunn at OU-midlene i utgangspunktet er foreningenes penger
ment for OU-tiltak innen hvert tariffområde, basert på medlemmenes innbetalinger og arbeidsgivers
tilskudd til dette. OU-midlene må benyttes i tråd med sitt formål.
Vi legger også til grunn at det er de enkelte forhandlingsutvalgene som autonomt tar beslutninger
om bruk av midlene og retningslinjer for dette innen sine områder. Styret hverken har eller bør ha
beslutningsmyndighet over bruk eller forvaltning av OU-midlene. Det bemerkes også at det i alle fall i
KS-området er slik at midlene tilhører den enkelte forening, og at utvalget der derfor bare kan ta
beslutninger ved konsensus.
Vår holdning er at avsetningen til Akademikerne bør reduseres til det faktiske beløpet som går til
"Akademikernes belastning med administrasjon, regnskap, ajourføring av medlemstall og lignende."
Dette er anslått til 1-1,5 mill. kroner, ifølge høringsnotatet. Det er hensiktsmessig å sette et
sjablonmessig beløp til formålet som f.eks. kan økes med frontfagsrammen årlig, ettersom innsatsen
i all hovedsak er knyttet til arbeidsinnsats fra sekretariatet.
I tillegg kan det gjerne i hvert tariffområde settes av noe midler til fellestiltak (kurs, konferanser mm.)
som praktisk kan arrangeres av Akademikerne eller av foreninger i fellesskap. Disse må da
regnskapsføres på ordinær måte, og arrangerende organisasjon - også Akademikerne selv - kan da ta
10 % til administrasjon av dette, på lik linje med aktivitet i de enkelte foreningene. Avsetningen må
gjøres av hvert forhandlingsutvalg. Eventuelle ubrukte midler i avsetningen fordeles på samme måte
som ubrukte midler i foreningene.
Psykologforeningen er ikke opptatt av et valg mellom dagens modell og den alternative modellen
som ble presentert - det viktige er at midlene går til formålet og ikke til drift av sekretariat, ut over
det som er reelle kostnader til administrasjon av aktiviteter innenfor formålet. Slik vi ser det må
avsetningen til administrasjon i Akademikernes sekretariat reduseres med betydelig mer enn 50 %
for at dette skal ivaretas, utifra det som er presentert bør reduksjonen være på 80-85 %. Avsetning til
fellestiltak bør holdes separat fra avsetningen til sekretariatets administrasjon av ordningen.
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