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Handlingsplan for Etterutdanningsutvalget i perioden 2021 til 2023 
 

Utdrag fra vedtak på LTK Lillehammer 2021: 

Generelt 

Gjelder alle utvalg, styrer og råd som velges på LTK. 

Alle utvalg, styrer og råd som velges på LTK skal avgi en årlig beretning som gir 

organisasjonen ett fullstendig bilde på aktiviteten som har vært. Beretningen sendes ut i 

organisasjonen senest 15. september året etter utvalgene ble valgt på LTK, beretningen skal 

omfatte perioden fra utvalgene ble valgt og frem til 31. august. Beretning for hele 

valgperioden sendes ut i forslagshefte før LTK. 

Alle utvalg skal lage LOK-info innen sitt område. 

Alle referat fra utvalgene gjøres tilgjengelig for de andre fagutvalgene, fagforeningene og 

LOK-utvalgene i distriktene. 

Alle fagutvalgene har forslagsrett til LTK. 

Alle utvalg utarbeider budsjett for egen aktivitet. 

Utvalgets oppgaver: 

• Behandle og gi råd til organisasjonen i spørsmål innen LOK §5. I dette ligger det 

også at utvalget skal diskutere aktuelle problemstillinger innenfor ansvarsområdet, se 

fremover og komme med råd til organisasjonen om hvordan vi på best mulig måte skal 

kunne møte morgendagens problemstillinger 

• Produsere støttemateriell til medlemmer, tillitsvalgte og fagforening/distrikt om 

etterutdanning. 

• Arrangere årlig konferanse med deltakere fra alle distrikter. 

• Følge opp og bidra til at kursene vi tilbyr er oppdatert til enhver tid. 

• Bruke fagforeninger og distrikt/LOK-utvalg for å jobbe frem nye forslag til kurs. 

Markedsføre stipend og skape engasjement rundt etterutdanning. 

• Diskutere og iverksette tiltak slik at klubbene blir satt i stand til å benytte LOK §5 fullt 

ut. 

• Behandle saker som skal opp i ELBUS styret. 

Forslag vedtatt på LTK: 

Forslag 334 oversendes Etterutdanningsutvalget  
“Forslag 334  

• Kartlegge hvordan distrikter og fagforeninger jobber med, og bruker § 5 i 
tillitsvalgtopplæringen.  
• Kartlegge bruken av §5 i klubbene.  
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• Se på tiltak for å øke bruken av paragrafen og dermed øke antall medlemmer 
som får sin tariffestede rett til etter og videreutdanning.  

Utvalget rapporterer tilbake til ytre organisasjon i løpet av 3. kvartal 2022 om hvilke funn 
som er gjort i undersøkelsen. Og skal i løpet av 2022 utarbeide tiltak for å øke bruken av §5. 
Landstariffkonferansen i 2023 får en statusrapport om utvalgets arbeid.” 

 

 

Konkretisering: 

 

• Det anbefales at etterutdanning er tema på konferanser i 

fagforeningene/distriktene 

Etterutdanningsutvalget anbefaler at etterutdanning innbakes i to konferanser i 

distrikt/fagforening i LTK-perioden i samarbeid forbundskontoret v/Geir Ove. (info 

om dette sendes til fagforeninger og distrikter) 

 

• Muligheten for støtte til tekniske seminarer videreføres, uten begrensning i 

antallet 

Slike seminarer kan brukes til å reklamere for oppdateringskursene. 

 

• Nye etterutdanningskurs 

Etterutdanningsutvalget starter arbeidet med å utvikle nye konsepter basert på 

tilbakemeldinger fra Etterutdanningskonferansen. Utvalget utreder også muligheten 

for å gjøre nye kurs digitale. 

 

• Samlinger for lærere.  

Tema for samlingen vil være oppdatering av kursmateriell og hvordan gjennomføre 

kursene. 

 

• Opplæring av klubbtillitsvalgte i tema LOK § 5.  

Kursene gjennomføres over inntil tre dager med fokus på §5. Kursene skal også 

inneholde elektrofaglig tema. 

Etterutdanningsutvalget kontakter distrikter/Fagforeninger som ikke avholder §5-kurs, 

for å «selge inn» kurset. 

 

• Videreføring av oppdateringskursene, uten begrensning i antallet. 

Mulighet for oppdeling av oppdateringskursene videreføres. Oppdatering av kursene 

gjennomføres på samling for lærerne.  

 

• Informasjonsarbeid for kurskonsepter. 

Etterutdanningsutvalget fortsetter arbeidet med å få informasjon helt ut til de 

potensielle deltakerne på våre kurs. Dette må gjøres i samarbeid med 

distriktene/fagforeningene som arrangerer kurs.  

I tillegg vil alle kurs promoteres via Facebook-gruppa «Elektrofagfolk» og forbundets 

nettside. 

 

• Oppdateringskurs tilpasset arbeidsledige og folk på rotasjonsordninger 

videreføres ved behov. 

 


