KOMMUNERNES LANDSFORENING

KOMMUNALE TJENESTEMÆND
OG OVERENSKOMSTANSATTE

AMTSRÅDSFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR AKUT-FONDEN
I medfør af § 9, stk. 3 i “Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg”
og § 15, stk. 4 i “Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse” har Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening og KTO aftalt følgende vedtægter for "Amtskommunernes og Kommunernes fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter m.fl." (AKUT).

§ 1. FONDENS BELIGGENHED
Uddannelsesfonden er etableret som en selvstændig funktion i Kommunernes Landsforenings
lokaler. Brevveksling fra fonden sker i dennes navn.

§ 2. FONDENS INDTÆGTER OG UDGIFTER
Stk. 1.
(Amts)kommuner indbetaler til uddannelsesfonden et bidrag pr. præsteret arbejdstime, jf. protokollat til “Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg” og “Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse”. Fondens midler anvendes til finansiering
af personaleorganisationernes udgifter ved tillidsrepræsentantens deltagelse i aktiviteter efter
§ 9 i "Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg" og § 15 i “Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse”.
Stk. 2.
De bidrag, der fremgår af det til enhver tid gældende protokollat til “Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg” og “Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse” indbetales fra (amts)kommunerne til AKUT-fonden henholdsvis 1. januar og 1.
juli i hvert overenskomstår (1. april - 31. marts).
Indbetalingen sker på baggrund af en løbende optælling af de ATP-pligtige timer i de seneste
6 måneder umiddelbart forud for indbetalingstidpunktet, dvs. 1. juli til 31. december og 1.
januar til 30. juni.
Omkostningerne ved bidragenes beregning og indbetaling afholdes af de berørte (amts)kommuner.
Stk. 3.

Side 2
De til enhver tid tilstedeværende likvide midler anbringes på giro- og/eller bankkonto i fondens navn. Udgifterne til fondens administration, herunder udgifterne til revisionen af fondens
regnskab, afholdes af de indbetalte bidrag med påløbne renter, inden udlodning finder sted til
de forhandlingsberettigede personaleorganisationer. Disposition over fondens giro- og bankkonti kræver underskrift af to personer, som er bemyndiget hertil, jf. § 4, stk. 2, nr. 3.
Stk. 4.
De til fonden indbetalte midler - med tillæg af renter og med fradrag af administrationsbidrag
(jf. stk. 3) - anvises til den enkelte personaleorganisation senest én måned efter indbetalingerne. Efter aftale med den berørte personaleorganisation kan indbetaling dog ske til vedkommende hovedorganisation.

§ 3. FONDENS REGNSKAB OG REVISION
Stk. 1.
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2.
Senest den 1. juli hvert år sender de personaleorganisationer, henholdsvis hovedorganisationer, som har modtaget midler (jf. § 2, stk. 4), til fonden et regnskab over anvendelsen af de i
det foregående regnskabsår modtagne midler, jf. § 2, stk. 1. Den sekretariatsmæssige koordineringsgruppe, jf. § 4, stk. 1, kan stille krav til regnskabsaflæggelsens form og indhold. Regnskaberne skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, med mindre det
beløb, der af fonden er udbetalt i det foregående regnskabsår, er under kr. 30.000,- .
Stk. 3.
1) Revisionen af fondens regnskab varetages af Kommunernes Revisionsafdeling.
2) Det reviderede regnskab sendes til den sekretariatsmæssige koordineringsgruppe (jf. § 4,
stk. 2) senest den 1. maj hvert år.

§ 4. TILSYN MED FONDEN
Stk. 1.
I medfør af KTO-forliget pr. 1. april 1995 er der nedsat en sekretariatsmæssig koordineringsgruppe med deltagelse fra KTO, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening.
Stk. 2.
I relation til denne aftale er det koordineringsgruppens opgave
1) at føre tilsyn med fondens virksomhed,
2) at godkende et årligt budget for fondens administration, herunder at fastsætte et á conto
administrationsbidrag, jf. § 2, stk. 3,

