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PROTOKOLLAT

Mellem
Naalakkersuisut,

Finansministeriet

og

Sulinermik

Inuussutis

sarsiutegartut Kattuffiat om Oplysnings- og Uddannelses-fonden.

§1
Arbejdsgiverne bidrager til den pr. 1. september 1971 oprettede op
lysnings- og Uddannelsesfond med 63 øre pr. præsteret arbejdstime.
Arbejdsgiverbidraget indbetales pr. 14. dag og månedsvis bagud. Indbetalingen sker til et af S.I.K. valgt pengeinstitut i Grønland.

§2
Fonden har til formål økonomisk at støtte oplysningsmæssige og uddan
nelsesmæssige foranstaltninger til gavn for ansatte i henhold til
overenskomst mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og S.I.K. samt
Oplysnings- og uddannelsesforanstaltningerne
skal tage sigte på et bredt ud
herunder kursus- og skolevirksoinhed
snit af de samfundsmæssige og organisationsmæssige problemer, herun

deres tillidsmænd.

-

-

der forståelse af organisationsforhold, overenskomstforhold, fagret
lige forhold, arbejdsmarkedsforhold og lovgivning i relation hertil
samt betydningen at samarbejde mellem parterne om ovennævnte spørgs
mål og problemer.
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Fonden kan understøtte de i stk. 1, første og andet afsnit
nævnte oplysningsmæssige og uddannelsesmæssige foranstaltninger her
under kursus- og skolevirksomhed

gennem ydelse af økonomisk støtte
til leje af ejendomme samt byggemodning af grundarealer, opførelse,
ombygning, modernisering og indretning af ejendomme til fremme af op
-

lysnings- og uddannelsesformålet.
stk.

Disponering af beløb over kr. 200.000,- samt indgåelse af
kontrakter med en løbetid på mere end 2 år med offentlige eller pri
vace samarbejdspartnere, jf. stk. 2, forudsætter forudgående godken
3.

delse af et flertal på mindst B af bestyrelsens 7 medlemmer, jf. § 3.

§3
Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf S.I.K. udpeger 4
medlemmer og overenskomstparterne for de offentlige arbejdsgivere 3
medlemmer. Bestyrelsens formand, hvis stemme er udslagsgivende i til
fælde af stemmelighed, udpeges af 5.1.1K.

§4
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§5
Bestyrelsen udarbejder hvert år et årsregnskab og en årsberetning.
Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revideret
og godkendt regnskab samt årsberetning for det forudgående kalenderår
fremsendes hvert år senest den 1. marts til S.I.K. og til overens
komstparterne for de offentlige arbejdsgivere.
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§6

Såfremt der ved en overenskomstfornyelse ikke opnås enighed om fort
sat bidrag til fonden,

fortsætter denne sin virksomhed,

har midler hertil. Herefter opløses fonden,

så længe den

idet bestyrelsen på sæd

vanlig vis aflægger regnskab og beretning.

Dette protokollat har virkning fra den 1.

Nuuk,

den

april 2014.
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