
 

 

 

AKUT - Amtskommunernes og Kommunernes fond for uddannelse af  

Tillidsrepræsentanter m.fl. 

 
c/o KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsskema til brug for 

personaleorganisationernes regnskabsaflæggelse 

vedrørende anvendte AKUT-midler  



 

 

 

Personaleorganisation: 

 

 

 

  

 

Regnskabsuddrag for året:  

 

 

Udgifter 
 

 

Indtægter 

 

A. Årets tilskud 
 

  

B. Overført mer-/mindreforbrug fra tidligere år (merforbrug ifølge 

regnskab fra tidligere år anføres under udgifter mens mindreforbrug 

ifølge regnskab fra tidligere år anføres under indtægter) 

 

 

 

C. Til anvendelse i alt (A+B (hvis B er indtægt) og A-B (hvis B er 

udgift) 

  

 

 

     

Udgifter anvendt til kursusaktivitet 

m.v. 

Antal 

dage 

Antal 

person 

Genm. 

Pris 

Udgifter 

 

Indtægter 

D. Deltagelse i de af personaleorganisatio-

nerne arrangerede tillidsrepræsentantkurser 

(MED-rammeaftalens § 15, stk. 1, nr. 1 / 

TR/SU-aftalens § 9, stk. 1, nr. 1*) 

     

E. Udøvelse af hverv, hvortil tillidsrepræ-

sentanten er valgt inden for sin forhand-

lingsberettigede personaleorganisation  

(MED-rammeaftalens § 15, stk. 1, nr. 2 / 

TR/SU-aftalens § 9, stk. 1, nr. 2) 

     

F. Deltagelse i møder, som arrangeres af 

den forhandlingsberettigede personaleor-

ganisation for de tillidsrepræsentanter, der 

er valgt i kommunerne hhv. i regionerne  

(MED-rammeaftalens § 15, stk. 1, nr. 3 / 

TR /SU-aftalens § 9, stk. 1, nr. 3) 

     

G. I alt (D+E+F) 
     

 

 

Mere-/mindreforbrug overført til 

næste år (C-G) 

 

 

Refusion af løntab beregnes i henhold til Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet per-

sonale indgået mellem de kommunale hhv. regionale arbejdsgivere og Kommunale Tjenestemænd 

og Overenskomstansatte. Desuden refunderes evt. rejse- og fortæringsudgifter. 

 

F.s.v.a. de med *) markerede aktiviteter (kurser) kan anføres et beregnet gennemsnit eller faktiske 

udgifter ligesom kursusrelaterede omkostninger kan medregnes.  



 

 

Personaleorganisationens attestation: 

 

 

 

 

 

Dato: 

 

 

Underskrift: 

 
 

 

Revisionspåtegning: 

 
(Revisionspåtegningen er et udtryk for, at regnskabet er revideret af pågældende og at det er rigtigt opstillet på grundlag 

af bogføringen og opgjort under omhyggelig hensyntagen til bestående værdier, rettigheder og forpligtelser og i over-

ensstemmelse med lovgivningen og evt. vedtægters krav til regnskabsaflæggelsen. Revisor skal således konstatere 

hvorvidt de af AKUT-fonden udbetalte midler af personaleorganisationen er anvendt i overensstemmelse med vedtæg-

terne for AKUT, hvorefter ”Fondens midler anvendes til finansiering af personaleorganisationernes udgifter ved tillids-

repræsentantens deltagelse i aktiviteter efter § 15 i ”Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse” hhv. § 9 i 

”Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg”.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: 

 

 

Underskrift: 

 

 

 

Godkendelsespåtegning: 

 

 

 

 

Dato: 

 

Underskrift: 

 

 



 

 

Vedtægter for AKUT-fonden 
 
I medfør af § 9, stk. 3 i Aftale om tillidsrepræsentanter, sam-

arbejde og samarbejdsudvalg og § 15, stk. 4 i Rammeaftale 

om medindflydelse og medbestemmelse har Amtsrådsfor-

eningen1, Kommunernes Landsforening og KTO aftalt føl-

gende 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 tillidsre-

præsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. Fondens 

midler anvendes til finansiering af personaleorganisationer-

nes udgifter ved tillidsrepræsentantens deltagelse i aktiviteter 

efter § 9 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og 

samarbejdsudvalg. 

Stk. 2  

De bidrag, der fremgår af det til enhver tid gældende proto-

kollat 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 over-

enskomstår (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. december og 1. 

januar til 30. juni. 

Omkostningerne ved bidragenes beregning og indbetaling 

afholdes af de berørte (amts)kommuner. 

Stk. 3 

De til enhver tid tilstedeværende likvide midler anbringes på 

giro- og/eller bankkonto i fondens navn. Udgifterne til fon-

dens administration, herunder udgifter til revisionen af fon-

dens regnskab, afholdes af de indbetalte bidrag med påløbne 

renter, inden udlodning finder sted til de forhandlingsberetti-

gede personaleorganisationer. Disposition over fondens giro- 

og bankkonti kræver underskrift af to personer, som er be-

myndiget 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 indbeta-

lingerne. 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. 

                                                           
1
 RLTN er indtrådt i stedet for Amtsrådsforeningen i denne 

aftale 

Regnskaberne skal være revideret af en statsautoriseret eller 

registreret revisor, 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 Kommu-

nernes Revisionsafdeling. 

2) Det reviderede regnskab sendes til den sekretariatsmæs-

sige 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 koordinationsgruppe med deltagelse fra 

KTO, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening. 

Stk. 2 

I relation til denne aftale er det koordineringsgruppens opga-

ve 

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 bankkonto, 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 

Stk. 3 

Selskabsretligt tegnes fonden af formanden for den fælles-

kommunale forhandlingsorganisation og formanden for 

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte i fælles-

skab. 

 

§ 5. Ikrafttræden og opsigelse af vedtægterne 

Stk. 1 

Vedtægterne træder i kraft den 1. april 2005. 

Stk. 2 

Vedtægterne af 1. januar1999 for AKUT ophæves. 

Stk. 3 

Hvis både Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og 

samarbejdsudvalg og Rammeaftale om medindflydelse og 

medbestemmelse opsiges af en eller flere af dennes parter, jf. 

§ 30 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samar-

bejdsudvalg og § 242 i Rammeaftale om medindflydelse og 

medbestemmelse, betragtes vedtægterne i relation til den (de) 

opsigende part(er) automatisk som opsagt til udløb pr. samme 

dato som Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og 

samarbejdsudvalg og Rammeaftale om medindflydelse og 

medbestemmelse. 

 

                                                           
2
 § 23 på RLTN’s område 


