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Administrationsgrundlag for implementering af "Uddannelsesløft fra ufag-
lært til faglært", jf. forliget med Forhandlingsfællesskabet af 16. februar 2015, 
punkt 7. 

Repræsentanter for FOA — Fag og Arbejde, 3F — Fælles Fagligt Forbund, 
Socialpædagogernes landsforbund, BUPL — Forbundet for pædagoger og 
klubfolk, HK KOMMUNAL, Serviceforbundet, Teknisk Landsforbund og 
repræsentanter for KL. 

Parterne er enige om at denne protokol med tilhørende administrati-
onsgrundlag, vedhæftet som bilag 1 og 2, implementerer punkt 7 i FF-
forliget for overenskomstperioden 2015 — 2018. 

1. Forhandlingsprotokollens ordlyd 
"Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært 
Parterne er enige om at afsætte 20 mio. kr. til supplerende finansie-
ring af et uddannelsesløft "fra ufaglært til faglært". Uddannelsesløftet 
er målrettet ikke-uddannede/kortuddannede og er et supplement til 
øvrige uddannelses- og kompetenceudvildende initiativer aftalt mel-
lem KL og organisationerne i Forhandlingsfællesskabet, statslige pul-
jer etc. 

Midlerne tilføres Den Kommunale Kompetencefond til anvendelse 
inden for de enkelte organisationers område og er særskilt øremærket 
ovennævnte formål. Den nærmere anvendelse af fondsmidlerne 
(hvad der kan støttes, ansøgningsprocedure etc.) aftales inden for det 
enkelte område. 

Midlerne kan undtagelsesvist anvendes til nedsættelse af pensionska-
rens. 



Midlernes anvendelse inden for ovennævnte rammer aftales ved or-
ganisationsforhandlingerne. Midlernes fordeling på organisationsom-
råderne fremgår af bilag 10. Midlerne er til rådighed pr. 1. april 
2016." 

2. Implementering 
Parterne er enige om, at følgende implementerer pkt. 7 i sin helhed: 

• Administrationsgrundlaget "Ufaglært til faglært" aftalt mellem 
FOA, 3F og KL danner grundlag for oprettelse og drift af en 
særlig pulje i Den Kommunale Kompetencefond inden for de 
enkelte organisationers område og er særskilt øremærket til 
supplerende finansiering af et uddannelsesløft "fra ufaglært til 
faglært", jf. bilag 1. 

• Administrationsgrundlaget "Ufaglært til faglært på pædagogisk 
område" aftalt mellem BUPL, SL og KL danner grundlag for 
oprettelse og drift af en særlig pulje i Den Kommunale Kom-
petencefond inden for de enkelte organisationers område og er 
særskilt øremærket til supplerende finansiering af et uddannel-
sesløft "fra ufaglært til faglært", jf. bilag 2. 

• De midler, der i henhold til forligets bilag 10 er afsat til HK 
Kommunal, Serviceforbundet og Teknisk Landsforbund over-
føres til de enkelte organisationers område i Den Kommunale 
Kompetencefond, der også p.t. håndterer uddannelsesindsats 
overfor ikke-faglærte. 

3. Ikrafttræden og varighed 
De særlige puljer forventes teknisk at kunne træde i kraft medio fe-
bruar 2017. Parterne er enige om, at der er tale om varige midler afsat 
efter pkt. 7, jf. bilag 10, og at de beregnes fra 1. april 2016. 

Fra 1. april 2018 overføres midlerne henhørende til HK Kommunal, 
Serviceforbundet og Teknisk Landsforening permanent - medmindre 
andet aftales - til de enkelte organisationers område i Den Kommu-
nale Kompetencefond, der også p.t. håndterer uddannelsesindsats 
overfor ikke-faglærte. 

Administrationsgrundlaget for de særlige puljer ophæves 31. marts 
2018. Parterne er enige om forinden at evaluere og vurdere om de op-
rettede særlige puljer skal fortsætte. 

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed for fortsættelse af administra-
tionsgrundlaget, evt, i ændret form, overføres midlerne til de eksiste-
rende generelle puljer i Den Kommunale Kompetencefond. 
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