
     

Protokollat om bidrag til AKUT-fonden samt afsættelse af AKUT-midler til   
lokale formål 

 

1. Indbetaling til AKUT-fonden 

Ved forlig af 16. februar 2015 mellem Forhandlingsfællesskabet og KL er der opnået   
enighed om, at det beløb kommuner indbetaler til Amtskommunernes og Kommunernes 
Fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter mfl. (AKUT) 

 
 pr. 1. april 2015 forhøjes fra 35,7 øre til 36,5 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime 

 pr. 1. april 2016 forhøjes fra 36,5 øre til 37,4 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime 

 pr. 1. april 2017 forhøjes fra 37,4 til 37,8 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime 

 

Beregning og indbetaling af det halvårlige beløb sker i overensstemmelse med følgende. 

Optælling af timer til beregning af AKUT foretages løbende i de forskellige lønsystemer på 
grundlag af de ATP-pligtige timer i perioden.  

Indbetaling til AKUT-fonden skal foretages pr. halve år, dvs. pr. den 1. januar og 1. juli. 
Optællingsperioden er de seneste 6 måneder umiddelbart forud for indbetalingstidspunktet 
dvs. 1. juli til 31. december og 1. januar til 30. juni. 

Ved indbetalingen pr. 1. januar og 1. juli anvendes for alle ATP-pligtige timer i               
optællingsperioden den pr. 1. april gældende bidragssats i det pågældende overenskomstår.  

Ved indbetalingen pr. 1. juli 2015 vil optællingsperioden til beregningen være 1. januar 
2015 - 30. juni 2015 og bidragssatsen 36,5 øre for alle de optalte timer. 
 

2. Afsættelse af AKUT-midler til lokale formål  

1. Udover det centrale bidrag til AKUT-fonden afsættes et årligt bidrag til lokale    
formål i kommunerne. Disse midler forbliver i kommunen i en lokal pulje.  
 
Pr. 31. marts 2015 udgør bidraget 1 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime. 
 

Bidraget reguleres i aftale-/overenskomstperioden 2015 – 2018 således:  
 pr. 1. april 2015 forhøjes fra 1 øre til 1,02 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime 
 pr. 1. april 2016 forhøjes fra 1,02 øre til 1,05 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime 
 pr. 1. april 2017 forhøjes fra 1,05 øre til 1,06 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime 

 
 
Optællingsperioden er 1. januar – 30. juni i det pågældende år. Idet der herved   
kun optælles ATP-pligtige timer for et halvt år fordobles dette antal.  
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Indbetalingen til den lokale pulje sker pr. 1. juli i det pågældende år. 
 
Omkostningerne ved beregning af puljen samt oprettelsen og drift af puljen afholdes 
af den enkelte kommune. 

 
2. Anvendelse af den lokale pulje sker efter aftale mellem kommunens                     

tillidsrepræsentanter og kommunens ledelse i det øverste medindflydelses- og   
medbestemmelsesudvalg. 

 
3. Den lokale pulje anvendes til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter, der lokalt 

er enighed om: 

 
a. opdatering af tillidsrepræsentanter i lokale forhold 

b. introduktion af nye tillidsrepræsentanter i fx kommunens værdigrundlag,    
budgetprocedurer, styringsprincipper mv. 

c. fælles udviklingsaktiviteter, seminarer, konferencer m.v. for                          
tillidsrepræsentanter  

d. øvrige aktiviteter for tillidsrepræsentanter 
 
4. Midler fra ordningen kan ikke bruges til intern lønrefusion. 

 
5. Senest den 1. maj i året efter en overenskomstperiodes udløb skal de lokale parter i 

kommunen indsende et regnskab til de centrale parter over anvendelsen af de   
midler, der er afsat i overenskomstperioden, jf. punkt 1.  

I regnskabet skal der redegøres for følgende: 

 Lokale AKUT-midler afsat i kommunen i overenskomstperioden 

 Forbrug af AKUT-midler 

 Uforbrugte AKUT-midler pr. 31. marts 2018 

 
6. Regnskabet, jf. punkt 5, underskrives af formanden og næstformanden i det øverste 

medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg. 
 

7. Eventuelle uforbrugte midler pr. 31. marts 2018, der ikke er aftalt anvendt, indbeta-
les til AKUT-fonden. 
 

3. Ikrafttrædelse 

Dette protokollat træder i kraft den 1. april 2015 og erstatter Protokollat om bidrag til            

  






