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Förhandlingsprotokoll
2000-09-25

Överenskommelse om Kommunala yrkesnämnden för kommuner, landsting och regioner –
KYN-KLR
Parter
Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet å ena sidan samt
Svenska Kommunalarbetareförbundet OFR:s förbundsområde Allmän
kommunal verksamhet, OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra.
§1
Parterna träffar överenskommelse om att inrätta en central nämnd för
yrkesutbildnings- och rekryteringsfrågor, Kommunala yrkesnämnden
för kommuner, landsting och regioner – KYN-KLR, med uppgifter enligt
bifogade stadgar.
§2
Uppstår tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal ska ärendet
handläggas i den ordning som föreskrivs i det kommunala huvudavtalet
– KHA.
§3
Såvida inte annat särskilt anges, gäller denna överenskommelse fr.o.m.
2000-11-01 och tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Uppsägs överenskommelsen av en part, gäller uppsägningen för samtliga parter. Uppsägningen ska vara skriftlig och åtföljd
av förslag till ny överenskommelse.
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§4
Förhandlingarna förklarades avslutade.
Vid protokollet
Sören Elmgren
Justeras
För Landstingsförbundet
Sören Gunnarsson
För Svenska Kommunförbundet
Åke Hillman
För Svenska Kommunalarbetareförbundet
Lasse Thörn
För OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i
förbundsområdet ingående organisationer
SKTF
Jerker Björkman

LEDARNA
Håkan Landgren

Akademikerförbundet SSR
Jan Nilsson

För OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer
Vårdförbundet
Annica Magnusson
För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
Lärarförbundet
Gunilla Runnquist

Lärarnas Riksförbund
Lars Hallenberg

För AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna
riksorganisationer
Åke Lindström
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Bilaga till
förhandlingsprotokoll
2000-09-25

Stadgar för Kommunala yrkesnämnden för
kommuner, landsting och regioner, KYN-KLR
§ 1 Ändamål
Kommunala yrkesnämnden – KYN-KLR - är ett partssammansatt organ
som inom den kommunala sektorn ska bidra till en tryggad personalförsörjning på kort och lång sikt samt en engagerad insats från all personal.
§ 2 Uppgifter
KYN:s uppgifter är bl.a. att
Marknadsföra sektorn genom att aktivt lyfta fram kommunala verksamheter och dess förtjänster och utvecklingsmöjligheter.
Ta initiativ och påverka utbildningsanordnare och arbetsmarknadsmyndigheter m fl för att tillgodose kommunala arbetsgivare med personal
som har adekvat utbildning, både kvalitativt och kvantitativt.
Marknadsföra särskilda utbildningar som kommunerna, landstingen och
regionerna vid varje tillfälle har behov av genom att ge elever, föräldrar
och SYO-konsulenter m. fl. information om yrken och framtid inom
kommunerna.
I övrigt tillhandahålla informationsmaterial m.m. om arbeten i kommuner, landsting och regioner.
§ 3 Sammansättning
KYN-KLR består av tolv ledamöter av vilka två utses av Landstingsförbundet och fyra utses av Svenska Kommunförbundet, två av Svenska
Kommunalarbetareförbundet, en av OFR:s förbundsområde Allmän
kommunal verksamhet, en av OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård, en av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
och en för AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna
riksorganisationer
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möter. För varje ledamot utses en ersättare. Ledamot och ersättare utses
för en tid av fyra år.
§ 4 Arbetssätt
KYN-KLR sammanträder enligt den ordning och på det sätt som nämnden bestämmer, dock minst två gånger per år.
En förutsättning för beslut är att parterna är eniga.
Kansli och sekretariat sköts av Svenska Kommunförbundet om inte annat överenskoms.
§ 5 Finansiering
Parterna svarar själva för samtliga kostnader för sina representanter i
nämnden eller i arbetsgrupper som har tillsatts av nämnden.
Aktiviteter och projekt ska vara finansierade innan nämnden beslutar
om genomförande.

Versionsnr/datum:1/2000-09-06 10:14:56
4
Dokumentnamn: \\sklf\dfs\Data\Forh\8REDIGER\ARBETEN\KYN-KLR.docÄndrades:2001-03-05
08:27

