Avtal om kompetensinsatser
1. Parter
Följande avtal om kompetensinsatser (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan
1.1

Arbetsgivaren

,org. nr. , XXXXXX-XXXX

adress

(”Arbetsgivaren”),

Namn

, personnummer XXXXXX-XXXX

adress

(”Arbetsgivaren”),

Och
1.2

Arbetsgivaren och Arbetstagaren benämns gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”.
2. Bakgrund
2.1 Arbetsgivaren har som en direkt följd av omvärldshändelse, exempelvis oförutsedda handelshinder

drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Arbetsgivaren har därför
aktualiserat korttidsarbete enligt bestämmelserna i lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete (”korttidsarbetslagen”).
2.2 Arbetsgivaren saknar kollektivavtal och har därför genom enskilda avtal reglerat de
närmare förutsättningarna för korttidsarbetet före detta Avtals ingående.
2.3 Arbetsgivaren planerar att anordna kompetensinsatser för arbetstagare under den
arbetsbefriade tiden inom ramen för det aktualiserade korttidsarbetet. För att Arbetsgivaren
ska kunna erhålla ersättning för kostnader för sådana kompetensinsatser, behöver de
närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna framgå av detta Avtal.
2.4 Arbetstagaren är anställd hos Arbetsgivaren som tjänstebeskrivning
med anställningsavtal undertecknat den

, i enlighet

3. De närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna
3.1 Parterna är överens om att Arbetstagaren ska delta i de kompetensinsatser som
Arbetsgivarens anordnar under den arbetsbefriade tiden i samband med korttidsarbetet från
till
.
Kompetensinsatserna syftar till att:
höja kunskapsnivå och kompetens hos Arbetstagaren
validera (bedöma, värdera, dokumentera och erkänna) den kunskap och kompetens som
en Arbetstagare har

3.2 Kompetensinsatserna kommer bestå av följande:
Beskriv kompetensinsatsen och specificera utbildningar, kurser eller aktuell valideringsinsats.

3.3 Kompetensinsatserna kommer att förläggas på:
a.
b.

Betald arbetsbefriad tid1
Obetald arbetstid2

3.4 Arbetsgivaren ansvarar för kostnaderna för de enskilda kompetensinsatserna.
4. Övriga bestämmelser
4.1 Information om Arbetstagarens deltagande i de kompetensinsatser som Arbetsgivaren
anordnar kommuniceras av funktion
4.2 Tillägg till eller ändringar av Avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av båda Parter.
4.3 Avtalet upphör automatiskt utan föregående uppsägning vid slutet av stödperioden av
korttidsarbetet. Avtalet kan sägas upp av Arbetsgivaren eller Arbetstagaren med en
uppsägningstid om sju (7) dagar. Uppsägning av detta Avtal ska meddelas skriftligen.
4.4 Avtalet ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk rätt.

Det här Avtalet om kompetensinsatser har upprättats i två likalydande exemplar och vardera Part har
tagit var sitt exemplar.

Ort

Namn
Arbetsgivaren

Datum

Ort

Datum

Namn
Arbetstagaren

_____________
1

Betald arbetsbefriad tid är sådan tid som arbetstagaren får ersättning för utan att något arbete utförs. T.ex. om
arbetstidsminskningen är 20 procent och löneminskningen 12 procent så är 8 procent avarbetstidsminskningen betald
arbetsbefriad tid (20-12).
2

Obetald arbetstid är sådan tid som arbetstagaren inte får ersättning för under korttidsarbetet. T.ex. om
arbetstidsminskningen är 20 procent och löneminskningen 12 procent så är 12 procent avarbetstidsminskningen
obetald arbetstid. Detta alternativ bör endast bli aktuellt om tiden för kompetensinsatsen överstiger den betalda
arbetsbefriade tiden.

