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BILAG 14. 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 Regionernes 
Lønnings- og Takstnævn, KL og Forhandlingsfællesskabet 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 KL’s lokaler. Brevveksling 
fra fonden sker i dennes navn. 
 
§ 2. Fondens indtægter og udgifter 
 
Stk.1. 
Kommuner og regioner indbetaler til uddannelsesfonden et bidrag pr. præsteret arbejds-
time, 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 tillidsre-
præsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og Rammeaftale om medindflydelse og 
medbestemmelse indbetales fra kommunerne og regionerne til AKUT-fonden henholds-
vis 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 indbetalingstidspunktet, dvs. 1. juli til 31. de-
cember og 1. januar til 30. juni. 
 
Omkostningerne ved bidragenes beregning og indbetaling afholdes af de berørte kom-
muner og regioner. 
 
Stk. 3. 
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 udlod-
ning 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. 
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Stk. 4. 
De til fonden indbetalte midler – med tillæg af renter og med fradrag af administrations-
bidrag (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 hovedorgani-
sationer, 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 sekretariatsmæs-
sige koordineringsgruppe, jf. § 4, stk. 1, kan stille krav til regnskabsaflæggelsens form 
og indhold. Regnskaberne skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revi-
sor, medmindre 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 et statsautoriseret revisionsselskab, som 

der er enighed om mellem parterne. 
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 koordine-
ringsgruppe med deltagelse fraForhandlingsfællesskabet, Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn og KL. 
 
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, 
3) at give underskriftsbemyndigelse til disposition over fondens giro- og bankkonti, jf. § 

2, stk. 3, 
4) at have indseende med anvendelse af fondens midler, jf. § 2, stk. 1, 
5) at godkende det i § 3, stk. 3, nævnte regnskab. 
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Stk. 3. 
Selskabsretligt tegnes fonden af en af KL og RLTN udpeget repræsentant og formanden 
for Forhandlingsfællesskabet. 
 
§ 5. Ikrafttræden og opsigelse af vedtægterne 
 
Stk. 1. 
Vedtægterne træder i kraft den 1. april 2015. 
 
Stk. 2. 
Vedtægterne af 24. maj 2005 for AKUT ophæves. 
 
Stk. 3. 
Hvis både Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og Ramme-
aftale om medindflydelse og medbestemmelse opsiges af en eller flere af dennes parter, 
jf. § 30 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og § 24 (KL) 
/ § 23 (RLTN) i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, betragtes vedtæg-
terne i relation til den (de) opsigende part(er) automatisk som opsagt til udløb pr. samme 
dato som Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og Ramme-
aftale om medindflydelse og medbestemmelse. 
 
 
 
København, den 12. december 2016 
    
 
For KL 
Michael Ziegler  
     / Marianne Brinch-Fischer 
 
 
For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 
Signe Friberg Nielsen  
     / Ole Lund Jensen 
 
 
 
For FORHANDLINGSFÆLLESSKABET 
Anders Bondo Christensen  
     / Helle Basse 
 
 


