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Tid:
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Sted:

KL

Emne:

Forlig om fornyelse afAftale om Den Kommunale Kompetencefond

Deltagere:

Repnesentanter for FOA - Fag og Arbejde, HK Kommunal, Forhandlingskartellet, 3F - Fagligt Fe11es Forbund, Socia1padagogerne, BUPL, Teknisk
Lands forbund, Dansk Meta1/hitndvarkerorganisationerne, Dansk Socia1rdgiverforening og KU

FORHANDLINGSPROTOKOL

1. VIDEREFORSEL
Den Kommunale Kompetencefond aftalt ved 0.13 viderefores som
en permanent aftale mellem parterne, jf. Aftale om Den Kommunale
Kompetence fond.

2. MIDLER TIL KOMPETENCEFONDEN
2.1
Varige midler pr. overenskomstsár fordelt pa organisationer pr. 31.
marts 2018 fremgar af bilag 1.

2.2
Yderligere midler til Den Kommunale Kompetencefond kan aftales ved de enkelte forhandlingsborde i lighed med tidligere. Serlige
indsatser kan aftales med de enkelte organisationer.

3. ADMINISTRATION
Af de afsatte midler dl Den Kommunale Kompetencefond afsattes
rligt et belob dl drift, udvikling og administration af ordningen i Hghed med tidligere àr.
Hojere belob kan aftales, hvor udvidelser, sarlige indsatser og projekter aftales.

4. IKRAFTTRL1EDEN OG OKONOMI
Aftalen viderefores med virkning fra 1. april 2018.

5. AFSLUTNING
Parterne er enige om, at samdige krav vedrorende videreforsel af Den
Kommunale Kompetencefond er afhandlet.
I forbindelse med redaktionen af aftalen, kan der foretages forenklinger og redaktioneile endringer i det omfang, der kan opnàs enighed
herom. Parterne er enige om, at dette ikke i vesentlig grad ma forsinke
udsendelsen af overenskomster og aftaler, da parterne 1agger vegt pa
en hurtig udsendelse,
Aftaler med bilag, kutymer og sadvaner, der ikke positivt er orntalt i
ovenstàende, og som er opsagt afparterne, er aftalt viderefort efter 31.
marts 2018, dog med de justeringer der er en konsekvens afde aftalte
endringer.
Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse med udarbejdelse af nervarende forlig med dlhorende bilag er
bortfaldet.
Parterne er enige om at indstille dl de kompetente forsamlinger, at fornyelsen af ovennevnte aftale sker pa de vilkár, der er anfort ovenfor.
Arbejdsgiverne har dikendegivet, at sâfremt nrvrende aftale ikke
bliver godkendt, starter forhandlingerne herefter med udgangspunkt i
den nuge1dende aftale,
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