Industri- og VVS-overenskomsten

Protokollat
vedrørende
Tilskud til aftalt uddannelse
1. Der skal indgås en lokalaftale om aftalt uddannelse, jf. overenskomstens §8, inden virksomheden og
medarbejderen kan underskrive en konkret aftale om aftalt uddannelse. Hvis der ikke er valgt en tillids‐
repræsentant på virksomheden, kan der indgås aftale om aftalt uddannelse i henhold til overenskom‐
stens §1, stk. 11.
2. Virksomheden kan søge tilskud til aftalt uddannelse, når der i henhold til pkt. 1 er indgået en lokalaf‐
tale, og der er fastlagt i en uddannelsesplan for den enkelte medarbejder. Uddannelsesplanen skal un‐
derskrives af medarbejderen og virksomheden og herefter, sammen med lokalaftalen, indsendes til AL‐
efteruddannelse sikkerpost@aleu.dk sammen med ansøgningsblanketten om tilskud til aftalt
uddannelse.
3. Der kan søges tilskud til aftalt uddannelse for medarbejdere, der dels har 12 måneders anciennitet i
virksomheden, eventuel læretid indgår ikke heri, dels har optjent 2 ugers ret til selvvalgt uddannelse.
Tilskud til aftalt uddannelse træder i stedet for tilskud til selvvalgt uddannelse jf. Industri‐ og VVS‐over‐
enskomstens § 44, stk. 3 og 4.

4. Støtte til aftalt uddannelse træder i stedet for støtte til selvvalgt uddannelse i den periode, som uddan‐
nelsesplanen løber over.
5. Medarbejderen modtager under aftalt uddannelse løn efter § 34, stk. 2, 2 afsnit. Ved indgåelse af en
uddannelsesaftale, i henhold til Erhvervsuddannelsesloven, betales løn i henhold til lærlingebestem‐
melsernes § 8, stk. 10 for så vidt angår jern og metal og stk. 6 for så vidt angår vvs energiuddannel‐
serne.
6. Bestyrelsen for AL Efteruddannelse fastlægger de nærmere retningslinjer for aftalt uddannelse.
7. Der ydes tilskud til udvalgte uddannelsesaktiviteter inden for Almen Voksenuddannelse, Forberedende
Voksenuddannelse, Erhvervsuddannelsesområdet, længerevarende AMU‐forløb samt til akademi‐ og
diplommoduler, inklusiv eventuelle forkurser jf. den til enhver tid gældende Positivliste, fastsat af be‐
styrelsen for AL‐Efteruddannelse.
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8. Der kan søges tilskud til kursusgebyr og kursusmaterialer, men ikke til andre formål fx befordring, kost
og logi. For så vidt tilskud til uddannelsesaftaler i henhold til Erhvervsuddannelsesloven ydes der et til‐
skud på 1500 kr. pr. skoleuge og 1000 kr. pr. praktikuge.

Glostrup, den

december 2020
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Blik‐ og Rørarbejderforbundet

________________________
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