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PROTOKOLLAT

FORHANDLINGSPROTOKOL

1. FORHøJET TILSKUD
Det årlige tilskud fra fonden jfr. S 3 stk. 2 forhøjes til 30.000 kr. med virk-
ning fra 01.05.2021

2. FORHøJET TILSKUD TIL MASTERUDDANNELSER
Det aftales, at der i perioden kan søges op til 50.000 kr. årligt til masterud–
dannelser med virkning fra 01.05.2021. Parterne vil i forbindelse med OK24
drøfte, om ordningen skal gøres permanent.

3. DIGITAL UNDERSKRIFT
Parterne er enige om, at der i perioden søges udviklet og implementeret en
digital underskriftsmulighed i Den Kommunale Kompetencefond, der fort–
sat indebærer underskrifter fra den ansatte, dennes leder samt den Gokale)
repræsentant for den forhandlings- og aftaleberettigede organisation. Løs–
ringen skal findes under hensyn til parternes respektive ønsker for indhent-
ning af underskrifter, herunder inddragelse af de underskdvende parter.

4. FORBEDREDE MULIGHEDER FOR STATISTIK
Parterne er samtidig enige om, at der i perioden igangsættes et udviklingsar-
bejde, der skal forbedre mulighederne for at udarbejde statistik omkring an-
\'endelsen af Den Kommunale Kompetencefond, særligt med henblik på



hvilke medarbejdergrupper og hvilke uddannelser, der søges til i kompeten-
cefonden.

5. AKADEMIKERNE INDTRÆDER
Akademikerne indtræder i Aftalen om Den Kommunale Kompetencefond
med virkning fra den 1.4.2021. Akademikerne indgår i Aftalen om Den
Kommunale Kompetencefond med et nyt fondsområde V

6. MIDLER TILKOMPETENCEFONDEN
1.1

Varige midler pr. overenskomstsår fordelt på organisationer pr. 31.
marts 2021 fremgår af bilag 1

1.2

Yderligere midler til Den Kommunale Kompetencefond kan aftales ved
de enkelte forhandlingsborde i lighed med tidligere. Særlige indsatser kan
aftales med de enkelte organisationer.

7. ADMINISTRATION
Af de afsatte midler til Den Kommunale Kompetencefond afsættes årligt et
beløb til drift, udvikling og administration af ordningen i lighed med tidligere
år

Højere beløb kan aftales, hvor udvidelser, særlige indsatser og projekter afta-
les

8. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI
Aftalen videreføres med ovennævnte ændringer med virkning fra 1. april
2021

9. AFSLUTNING
Parterne er enige om, at samtlige krav vedrørende videreførsel af Den Kom-
munale Kompetencefond er afhandlet.

I forbindelse med redigeringen af aftalen, kan der foretages forenklinger og
redaktionelle ændringer i det omfang, der kan opnås enighed herom. Par-
terne er enige om, at dette ikke i væsentlig grad må forsinke udsendelsen af
overenskomster og aftaler, da parterne lægger vægt på en hurtig udsendelse.

Aftaler med bilag, kutymer og sædvaner, der ikke positivt er omtalt i oven–
stående, og som er opsagt af parterne, er aftalt videreført efter 31. marts
2021, dog med de justeringer der er en konsekvens af de aftalte ændringer.

Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse
med udarbejdelse af nærværende forlig med tilhørende bilag er bortfaldet.

Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at fornyel-
sen af ovennævnte aftale sker på de vilkår, der er anført ovenfor. Arbejdsgi-
verne har tilkendegivet, at såfremt nærværende aftale ikke bliver godkendt,
starter forhandlingerne herefter med udgangspunkt i den nugældende aftale.
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KL

Emne : Forlig om Serviceaftalevirksomheder og Aftale om Den Kommunale
Kompetencefond

Deltagere : Repræsentanter for FOA – Fag og Arbejde, HK Kommunal, Forhand-
lingskartellet, 3F – Fagligt Fælles Forbund, Socialpædagogerne, Teknisk
Landsforbund, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Dansk Social-
rådgiverforening, Akademikerne og KL.

PROTOKOLLAT

SUPPLERENDE FORHANDLINGSPROTOKOL

I tilslutning til forlig om Den Kommunale Kompetencefond af samme dato,
er parterne enige om, at serviceaftale vIrksomheder, som deler overenskom-
stel med kommunerne, omfattes af Den Kommunale Kompetencefond.

Serviceaftalevirksomhederne omfattes af kompetencefonden i overens-
komstperioden

Parterne vil i forbindelse med OB24 drøfte, om ordningen med serviceafta-
levirksomheder skal gøres permanent.

AFSLUTNING

Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at fornyel-
sen af ovennævnte aftale sker på de vilkår, der er anført ovenfor.
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