Side 1

Protokollat om bidrag til AKUT-fonden samt
lokal forsøgsordning
KL
K o m m u n a l e Tj e n e st e m æ n d o g O v e re n s k o m s t a n s a t t e

Side 2
1. Indbetaling til AKUT-fonden
Ved forlig af 1. marts 2008 mellem Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) 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 2008 forhøjes fra 29,2 øre til 31,9 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime,
• pr. 1. april 2009 forhøjes fra 31,9 øre til 33,1 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime, og
• pr. 1. april 2010 forhøjes fra 33,1 øre til 33,9 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 2008 vil optællingsperioden til beregningen være 1. januar
2008 – 30. juni 2008 og bidragssatsen 31,9 øre for alle de optalte timer.

2. Forsøgsordning vedr. afsættelse af AKUT-midler til lokale formål.
1. Udover ovennævnte bidrag til AKUT-fonden forøges AKUT-bidraget i hvert af
årene 2008, 2009 og 2010 med 1 øre pr. ATP-pligtig time til lokale formål. Disse
midler forbliver i kommunen i en lokal pulje. 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.
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. Den lokale pulje anvendes til lokale aktiviteter, fx
• opdatering af tillidsrepræsentanter i lokale forhold
• introduktion af nye tillidsrepræsentanter i fx kommunens værdigrundlag,
budgetprocedurer, styringsprincipper mv.
• fælles udviklingsaktiviteter, seminarer, konferencer m.v.
• øvrige aktiviteter, der lokalt er enighed om.

Side 3
3. Anvendelse af den lokale pulje sker efter aftale mellem kommunens tillidsrepræsentanter og kommunens ledelse i det øverste SU-MED-organ.
4. De lokale parter i hver kommune skal ved udgangen af overenskomstperioden
redegøre overfor overenskomstparterne om, hvorvidt de afsatte midler er brugt.
Evt. uforbrugte midler skal indbetales til AKUT-fonden.
5. Forsøgsordningen evalueres af overenskomstparterne inden overenskomstperiodens udløb.
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