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Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indgået to generelle
forlig. Den 25. april 2018 indgik RLTN forlig med henholdsvis FOA og
organisationerne i OAO-K og den 28. april 2018 med
Forhandlingsfællesskabet om fornyelse af aftale- og overenskomster på
det generelle område pr. 1. april 2018. Her var der enighed om, at det
beløb, regioner indbetaler til Amtskommunernes og Kommunernes Fond
for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter mfl. (AKUT):
•
•
•

pr. 1. april 2018 forhøjes fra 37,8 øre til 38,6 øre pr. ATP-pligtig
arbejdstime, og
pr. 1. april 2019 forhøjes fra 38,6 øre til 40,1 øre pr. ATP-pligtig
pr. 1. april 2020 forhøjes fra 40,1 øre til 40,6 øre pr. ATP-pligtig

Beregning og indbetaling af det halvårlige beløb sker i overensstemmelse
med følgende: Optælling af timer til beregning af AKUT foretages løbende i
de forskellige lønsystemer på grundlag af de ATP-pligtige timer i perioden.
De ATP-pligtige timer relateret til FADL-overenskomsterne skal ikke indgå i
AKUT-beregningsgrundlaget, dvs. hverken overenskomst for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikarer og ventilatør, (32.13.1) eller
overenskomsten for lægestuderende, der er ansat i en underordnet lægestilling (33.05.1).
Indbetaling til AKUT-fonden skal foretages pr. halve år, dvs. pr. den 1.
januar og 1. juli. Optællingsperioden er de seneste 6 måneder umiddelbart
forud for indbetalingstidspunktet dvs. 1. januar til 30. juni og 1. juli til 31.
december.

Ved indbetalingen pr. 1. januar og 1. juli anvendes for alle ATP-pligtige
timer i optællingsperioden den pr. 1. april gældende bidragssats i det
pågældende overenskomstår.
Ved indbetalingen pr. 1. juli 2020 vil optællingsperioden til beregningen
være 1. januar 2020 – 30. juni 2020 og bidragssatsen 40,6 øre for alle de
optalte timer.
Regionerne anmodes derfor om inden den 1. juli 2020 at indbetale 40,6
øre pr. ATP-pligtig time i perioden 1. januar 2020 til den 30. juni 2020.
Regionerne vil som sædvanligt modtage oplysning om beløbets størrelse
og indbetalingstidspunktet gennem Silkeborg Data og KMD.
Datacentralernes beregning af AKUT-bidrag foretages som en del af selve
lønberegningen. De beregnede bidrag konteres automatisk ved hjælp af
kontonummeret på lønmodtagerens ”hovedarbejdssted”, og bidragene
registreres på den enkelte lønmodtager.
Indbetalingen foretages til:
AKUT
c/o KL
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
Reg.nr. 8072 kontonr. 0001015891
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