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Dækningsområde 
Forhåndsaftalen omfatter videnskabeligt personale ved Det Ingeniør- og naturvidenskabelige Fakultet 
(ENG), Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet (SUND) og Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) 
repræsenteret ved de underskrevne organisationer og ansat efter den til enhver tid gældende 
Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Universiteter m.fl. under Uddannelses- 
og Forskningsministeriet (stillingsstrukturen) med tilhørende protokollat om Visse ansættelsesvilkår for 
videnskabeligt personale ved universiteter og den til enhver tid gældende overenskomst for Akademikere i 
Staten eller overenskomst for Læger i Staten eller organisationsaftale for kandidater i sygepleje. 
 
Organisationer, der senere måtte blive repræsenteret ved ENG, SUND eller TECH, vil blive bedt om at 
tilslutte sig aftalen.  
 
Medarbejdere, der ydes et tillæg i h. t. Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-
Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet af 14.11.2014 overgår til 
indeværende aftale ved stillingsskifte og/eller ved tildeling af tillæg i h. t. indeværende aftale. 
 
Formål  
Forhåndsaftalen fastlægger principper og procedurer for forhandling af tillæg og engangsvederlag til 
videnskabelige medarbejdere ved Det Ingeniør- og naturvidenskabelige Fakultet (ENG), Det 
Sundhedsvidenskabelig Fakultet (SUND) og Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH). 
Forhåndsaftalen skal: 
• understøtte universitetets og fakultetets vision og strategier inden for kerneopgaverne forskning, 

undervisning,  vidensamarbejde og myndighedsbetjening. 
• opfattes som en incitamentsordning for de videnskabelige medarbejdere. 
• motivere medarbejderne til fortsat høj produktivitet og opfyldelse af universitetets og fakultetets 

målsætning og strategi. 
• skabe sammenhæng mellem strategi, personalepolitik, arbejdsmiljø og løn. 
• bidrage til gennemsigtighed i løndannelsen og derved  

- sikre, at medarbejdere har viden om den lokale løndannelse ved synliggørelse af på hvilket 
grundlag og efter hvilke principper lønnen fastsættes.  

- medvirke til rekruttering og fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere. 
 
Løndannelse 
Videnskabelige medarbejderes løn- og ansættelsesvilkår reguleres i den til enhver tid gældende 
Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Universiteter m.fl. under 
Uddannelses- og Forskningsministeriet (stillingsstrukturen), Protokollat om visse ansættelsesvilkår for 
videnskabeligt personale ved universiteter samt i Overenskomst for Akademikere i Staten eller 
overenskomst for Læger i Staten eller organisationsaftale for Kandidater i Sygepleje. 
 
Forhåndsaftalen er baseret på det nye lønsystem, hvor basisløn samt stillingsbestemte tillæg aftales 
centralt, mens aftaler om kvalifikations- og funktionstillæg samt engangsvederlag indgås mellem den 
lokale ledelse og den pågældendes tillidsrepræsentant (efter bemyndigelse fra organisationen) eller 
hovedorganisation.  
 
I henhold til overenskomsten kan der lokalt indgås aftale om individuelle tillæg for kvalifikationer mv., 
dvs. på grundlag af faglige eller personlige kvalifikationer, kompetenceudvikling, kvaliteten i 
opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af 
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hensyn til rekruttering og fastholdelse samt for varetagelse af særlige funktioner, der ikke er en 
naturlig del af den pågældendes stilling. Herudover kan der lokalt aftales engangsvederlag som 
honorering af en særlig indsats.  
 
Kvalifikations- og funktionstillæg i indeværende aftale angives i årligt grundbeløb (marts 2012-niveau) 
ved fuldtidsbeskæftigelse. Kvalifikations- og funktionstillæg ydes som pensionsgivende tillæg. 
Kvalifikations- og funktionstillæg vil som hovedregel udgøre minimum kr. 10.000,- (marts 2012-
niveau). Engangsvederlag angives i aktuelt niveau. Engangsvederlag ydes som ikke-pensionsgivende 
vederlag.  
 
Ved ansættelse i en anden stilling bortfalder tidligere tildelte kvalifikations- og funktionstillæg og der 
skal ske lønforhandling. 
 
Løndannelsen afspejler fakulteternes forventninger til medarbejderne. De videnskabelige 
medarbejdere skal varetage universitetets og fakultetets kerneopgaver forskning, undervisning og 
vidensamarbejde samt myndighedsbetjening og arbejde for udvikling heraf. De videnskabelige 
medarbejdere skal udføre forskningsbaseret undervisning af høj kvalitet. Deres forskning skal 
dokumenteres via peer-reviewed publikationer og konferencebidrag samt i andre formidlings-
sammenhænge. Deres samlede arbejde skal desuden være med til at fremme universitetets og 
fakultetets udvikling og omdømme, hvad angår forskning og undervisning. Det er ligeledes en 
væsentlig opgave for de videnskabelige medarbejder at fastholde og øge samspillet med omverdenen, 
herunder at tiltrække eksterne midler og formidle viden til offentligheden og indgå i vidensamarbejde 
med offentlige og private partnere, herudover at formidle viden populært og deltage i akademiske og 
andre aktiviteter, der er relevante for fakultetet. De videnskabelige medarbejdere skal endvidere vurdere 
forskningens innovative potentiale i forhold til mulige patenter eller anden kommerciel udnyttelse. På den 
interne front består væsentlige opgaver i at bidrage til det faglige, organisatoriske og kollegiale 
samspil i forsknings- og undervisningsgrupperinger og i udvikling af undervisning og uddannelse(r). 
 
Stillinger omfattet af forhåndsaftalen: 
Ph.d.-stipendiat og hovedstillinger: 
Ph.d.-stipendiat  
Adjunkt/Forsker 
Lektor/Seniorforsker 
Lektor – forfremmelsesprogram til professor 
Professor MSO 
Professor 
 
Øvrige stillinger: 
Videnskabelig assistent  
Studieadjunkt    
Studielektor    
Postdoc   
Seniorrådgiver    
Klinisk assistent 
 
Særlige tillæg: 
Autorisationstillæg (læger og tandlæger) 
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Tillæg til eksterne lektorer ydes i h. t.  Forhåndsaftale om løn for eksterne lektorer ved AAU. 
Forhåndsaftalen omfatter ikke stillingerne klinisk lærer (ved hospital), klinisk lærer i almen praksis, da 
de respektive aftaler ikke giver hjemmel til at indgå lokalt aftalte individuelle tillæg eller 
engangsvederlag. Forhåndsaftalen omfatter ikke stillingerne klinisk lektor og klinisk professor, da 
kliniske lektorer og kliniske professorer er honorarlønnede. 
 
Ph.d.-stipendiat og hovedstillinger 
 
Ph.d.-stipendiat 
Da der er tale om en uddannelsesstilling, vil der normalt ikke ydes kvalifikationstillæg til ph.d.-
stipendiater. Der kan dog i helt særlige tilfælde ydes et kvalifikationstillæg.  
 
Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Engangsvederlag. 
 
Adjunkt/Forsker 
Da der er tale om en videreuddannelsesstilling, vil der normalt ikke ydes kvalifikationstillæg til 
adjunkter/forskere på ansættelsestidspunktet. Tildeling af Tillæg 1 kan ske, når adjunkten ud over de 
normale forpligtigelser har ydet og fortsat yder en særlig, nærmere specificeret indsats inden for 
undervisning, forskning, innovation, vidensamarbejde og/eller myndighedsbetjening og afhænger af 
den pågældende adjunkt/forskers  kvalifikationer og dennes indsats og performance. 
 
Generelt gælder, at undervisning beskrives og drøftes i relation til Dansk ramme for meritering af 
universitetspædagogiske kompetencer samt AAU ramme for meritering af universitetspædagogiske 
kompetencer, herunder den pågældendes bevægelse og udvikling inden for rammen. 
 
Tillæg 1: Adjunkter/forskere, der udviser særlige kvalifikationer i varetagelse af opgaverne og/eller har 
været og fortsat er succesfulde inden for deres fagområde kan ydes et tillæg på kr. 20.000,- (marts 
2012-niveau).  
 
Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Engangsvederlag. 
 
Lektor/Seniorforsker 
Lektorer og Seniorforskere ydes på ansættelsestidspunktet et Tillæg 1, jf. nedenstående.  
 
Herudover kan lektorer og seniorforskere ydes et tillæg i h.t. indeværende aftale, når den pågældende 
ud over de normale forpligtigelser har ydet og fortsat yder en særlig, nærmere specificeret indsats 
inden for universitet undervisning, forskning, innovation, vidensamarbejde og/eller 
myndighedsbetjening.  
 
Som eksempler på opgaver under hvert af de nævnte områder, kan nævnes følgende: 
 
Undervisning 
Generelt gælder, at undervisning beskrives og drøftes i relation til Dansk ramme for meritering af 
universitetspædagogiske kompetencer samt AAU ramme for meritering af universitetspædagogiske 
kompetencer, herunder den pågældendes bevægelse og udvikling inden for rammen. 
 
• Gennemførelse af særlig værdsat undervisning  

https://www.learninglab.aau.dk/digitalAssets/1175/1175685_aau_ramme_for-meritering_endelig_rev.pdf
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• Udvikling af undervisningsmateriale  
• Udvikling af anvendelse af informationsteknologi i undervisningssammenhæng 
• Udvikling af nye uddannelser eller markante nye uddannelseselementer 
• Ansvar for studenterudveksling og/eller ansvar for undervisningsnetværk 
 
Forskning og innovation 
• Videnskabelig aktivitet  

Herunder publikationer i internationale tidsskrifter, udtagning af værdifulde patenter, redaktion af 
videnskabelige tidsskrifter og bidrag til bøger, deltagelse i bedømmelsesudvalg 

• Organisering af videnskabelige og faglige konferencer 
• Hjemtagelse af eksterne midler 
• Sikring af patentering og Spinouts 
• Opbygning af nye forskningsgrupper samt nye forskningsområder 
• Bidrage til internt forskningssamarbejde 
 
Forskningsbaseret myndighedsbetjening 
• Rådgivningsopgaver 
• Formidling af forskningsresultater til rådgivere, projekterende eller udøvende i branchen 
• Samarbejde med myndigheder og interesseorganisationer ved  

- analyser, udredninger, evalueringer og udviklingsopgaver 
- deltagelse i udvalg og ekspertgrupper  
- udarbejdelse af faglige indspil i forbindelse med lovforberedende arbejde eller anden offentlig 
regulering 

• Omsætte forskningsbaseret myndighedsbetjening til videnskabelige publikationer 
 
Vidensamarbejde 
• Iværksættelse af nye forskningsinitiativer og fundraising i samarbejde med eksterne parter i ind- 

og udland 
• Koordineringsarbejde inden for forskning, uddannelse og formidling rettet mod det omgivende 

samfund  
• Aktiv deltagelse i nationale og internationale faglige netværk 
• Formidlingsaktivitet, f.eks. foredrag på skoler og gymnasier samt indlæg i diverse medier, 

herunder bidrag til populærvidenskabelige blade og bøger eller udstillinger. 
 
Tildeling af tillæg til lektorer og seniorforskere i h. t. indeværende aftale vurderes løbende og 
minimum hvert 4. år.  
 
Tildeling af tillæg 2 – 6 kan ske, når den pågældende ud over de normale forpligtigelser har ydet og 
fortsat yder en særlig, nærmere specificeret indsats inden for undervisning, forskning, innovation, 
vidensamarbejde og/eller myndighedsbetjening og afhænger af den pågældende lektors eller 
seniorforskers kvalifikationer og dennes indsats og performance. 
 
Der nævnes i efterfølgende afsnit lektorer, men indholdet omfatter både lektorer og seniorforskere. 
 
Tildeling af et givent tillæg forudsætter dels opfyldelse af kriterierne for det pågældende tillæg, herudover, 
at medarbejderen opfylder de angivne kriterier for tillæg med lavere numre. 
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Tillæg 1: Lektorer ydes ved ansættelse som lektor Tillæg 1 på kr. 20.000,- (marts 2012-niveau). 
begrundet i erhvervede kvalifikationer forinden ansættelsen. 
 
Tillæg 2: Lektorer, der udviser en fortsat tilfredsstillende og god indsats og performance inden for 
undervisning, forskning, innovation og/eller myndighedsbetjening kan ydes et tillæg på kr. 44.000,- 
(marts 2012-niveau). Tillægget erstatter Tillæg 1. 
 
Tillæg 3: Lektorer, der udviser en  fortsat tilfredsstillende og betydelig indsats og performance inden 
for undervisning, forskning, innovation, vidensamarbejde og/eller myndighedsbetjening kan ydes et 
tillæg på kr. 60.000,- (marts 2012-niveau). Tillægget erstatter tillæg med lavere nummer.  
 
Tillæg 4: Lektorer, der har ydet og fortsat yder en stabil og omfattende indsats inden for undervisning, 
forskning, innovation, vidensamarbejde og/eller myndighedsbetjening og som indenfor flere af 
ovennævnte områder har ydet og fortsat yder en solid og overbevisende indsats kan ydes et tillæg på 
kr. kr. 76.000,- (marts 2012-niveau). Tillægget erstatter tillæg med lavere nummer.  
 
Tillæg 5: Lektorer, der gennem længere tid har ydet og fortsat yder en særlig tilfredsstillende og 
væsentlig indsats inden for forskning, undervisning, innovation, vidensamarbejde og/eller 
myndighedsbetjening, og som ud over de generelle kriterier beskrevet i ovenstående har løst og løser 
en række betydende opgaver med succes kan ydes et tillæg på kr. kr. 90.000,- (marts 2012-niveau).  
Tillægget erstatter tillæg med lavere nummer.  
 
Tillæg 6: Lektorer, som med basis i en stærk faglighed har ydet en dokumenteret omfattende og 
væsentlig indsats inden for forskning, undervisning, innovation, vidensamarbejde og/eller 
myndighedsbetjening og har løst eller løser en række betydelige opgaver med succes på højt 
internationalt niveau kan ydes et tillæg på kr. 106.000,- (marts 2012-niveau). Tillægget erstatter tillæg 
med lavere nummer.  
 
Lektorer kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Engangsvederlag. 
 
Lektor – forfremmelsesprogram til professor 
Lektorer indplaceret på et forfremmelsesprogram til professor følger forløbet til lektorer, Tillæg 1 til 
Tillæg 6. 
 
Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Engangsvederlag. 
 
Professor MSO 
Med virkning fra 1.1.2020 er stillingskategorien Professor MSO nedlagt, der sker derfor ikke længere 
ansættelse i stillingen. Allerede ansatte Professorer MSO ydes et funktionstillæg på kr. 215.000,- 
(marts 2012-niveau). 
 
Efter udløbet af ansættelsesperioden overgår den pågældende professor MSO til ansættelse og aflønning 
som lektor. Ved overgang til ansættelse som lektor vil den pågældende oftest ydes et Lektor 6-tillæg.  
Fastsættelse af tillæg ved overgang til ansættelse som lektor vil dog ske efter en konkret lønforhandling ved 
overgang til ansættelse som lektor. 
 
Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Engangsvederlag. 
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Professor 
Professorer ydes på ansættelsestidspunktet et AAU-professor tillæg på kr. 51.400,- (marts 2012-
niveau). 
 
Tillæg i h. t. indeværende aftale tildeles professorer, som ud over de normale forpligtigelser yder en 
særlig, nærmere specificeret indsats inden for undervisning, forskning og formidling. 
 
Generelt gælder, at undervisning beskrives og drøftes i relation til Dansk ramme for meritering af 
universitetspædagogiske kompetencer samt AAU ramme for meritering af universitetspædagogiske 
kompetencer, herunder den pågældendes bevægelse og udvikling inden for rammen. 
 
Tildeling af et givent tillæg forudsætter dels opfyldelse af kriterierne for det pågældende tillæg, herudover, 
at professoren opfylder de angivne kriterier for tillæg med lavere numre. 
 
Tillæg 1  – professorer i lønramme 37 og 38: 
Professorer, der har særlig stor undervisnings- og forskningsmæssig succes og har etableret høj 
faglighed i en forskningsgruppe og fortsat bidrager til udvikling af fagområdet både forsknings- og 
undervisningsmæssigt,  kan ydes et personligt tillæg på kr. 35.000,- (marts 2012-niveau).  
 
Tillæg 2 - professorer i lønramme 37: 
Tillæg 2 kan ydes til professorer ansat i en stilling klassificeret i lønramme 37. 
Professorer i lønramme 37, der har betydelig undervisnings- og forskningsmæssig succes og har 
etableret høj faglighed i en forskningsgruppe og fortsat bidrager til udvikling af fagområdet både 
forsknings- og undervisningsmæssigt og som i særlig grad har udvist akademisk excellence kan ydes et 
personligt tillæg på kr. 71.800,- (marts 2012-niveau). Tillægget erstatter Professor 1. 
 
Tillæg 3: 
Tillæg 3a - professorer i lønramme 37 
Tillæg 3a kan ydes til professorer ansat i en stilling klassificeret i lønramme 37. 
Til helt bemærkelsesværdigt og aktuelt succesrige professorer kan ydes et midlertidigt personligt 
tillæg på kr. 131.800,- (marts 2012-niveau). Tillægget erstatter Tillæg 2. 
 
Professor 3b - professorer i lønramme 38 
Tillæg 3b kan ydes til professorer ansat i en stilling klassificeret i lønramme 38. 
Til helt bemærkelsesværdigt og aktuelt succesrige professorer kan ydes et midlertidigt personligt 
tillæg på kr. 60.000,- (marts 2012-niveau). Tillægget erstatter Tillæg 1. 
 
Ved tildeling af Tillæg 3a og Tillæg 3b er det et krav, at professoren aktivt og succesrigt  
• har udviklet sit fagområde forsknings- og undervisningsmæssigt og har varetaget forsknings- og 

undervisningsmæssige ledelsesopgaver.  
• er udadvendt arbejdende i forholdet til eksterne partnere, såsom erhvervsvirksomheder, 

forskningsinstitutioner, fonde og andre kilder til forskningsfinansiering, og/eller, at professoren 
har etableret sig internationalt blandt de få helt førende på sit felt.  

 
Tillæg 3a og Tillæg 3b ydes i en periode på 3 år. 
Ved periodens afslutning sker en lønforhandling, hvor der tages stilling til, om professoren fortsat 
opfylder kriterierne for tildeling af tillægget. I så fald vil den pågældende kunne ydes tillægget for 
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endnu en periode, i modsat fald bortfalder tillægget og lønforhandlingen vil fastslå, om professoren i 
stedet skal tildeles Tillæg 1 eller 2, hvor sidstnævnte kun er en mulighed for professorer ansat i en 
stilling klassificeret i lønramme 37. 
 
Øvrige stillinger 
 
Videnskabelig assistent 
Der kan i særlige tilfælde ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg begrundet i erhvervede 
kvalifikationer forinden ansættelsen, f.eks. relevant erhvervet ph.d.-grad. 
 
Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Engangsvederlag. 
 
Studieadjunkt 
Der kan i særlige tilfælde ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg begrundet i erhvervede 
kvalifikationer forinden ansættelsen. 
 
Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Engangsvederlag. 
 
Studielektor 
Studielektorer følger forløbet til lektorer, Tillæg 1 til Tillæg 6. 
 
Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Engangsvederlag. 
 
Post.doc 
Der kan i særlige tilfælde ydes et kvalifikationstillæg begrundet i erhvervede kvalifikationer forinden 
ansættelsen. 
 
Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Engangsvederlag. 
 
Seniorrådgiver 
Seniorrådgivere følger forløbet til lektorer, Tillæg 1 til Tillæg 6. 
I begrundelsen for ydelse af tillæg tages hensyn til det særlige stillingsindhold, hvor hovedopgaverne 
er forskningsbaseret myndighedsbetjening og formidling af forskningsresultater til myndigheder, 
erhvervslivet og samfund i øvrigt. 
 
Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Engangsvederlag. 
 
Klinisk assistent 
Der kan i særlige tilfælde ydes et kvalifikationstillæg begrundet i erhvervede kvalifikationer forinden 
ansættelsen. 
 
Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Engangsvederlag. 
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Særlige tillæg 
 
Autorisationstillæg   
Læger og tandlæger, der opnår autorisation til selvstændigt virke, og som varetager undervisning og 
forskning inden for det kliniske område, kan ydes et kvalifikationstillæg på kr. 20.000,- (marts 2012-
niveau). 
Tillægget ydes, når autorisationen er opnået og registreret i autorisationsregistret og når 
autorisationen er relevant for varetagelsen af den pågældendes stilling.  
Autorisationstillægget bortfalder ved overgang til ansættelse i en stilling som lektor/seniorforsker eller 
professor. 
 
Engangsvederlag 
Engangsvederlag ydes som honorering af en særlig og ekstraordinær indsats ud over det forventelige 
inden for et eller flere af den ansattes arbejdsområder. Ingen områder er på forhånd udelukkede i 
denne forbindelse. En ekstraordinær indsats indenfor undervisning vurderes i relation til Dansk ramme 
for meritering af universitetspædagogiske kompetencer samt AAU ramme for meritering af 
universitetspædagogiske kompetencer. 
 
Som typiske eksempler på områder, hvorunder en ekstraordinær indsats vil kunne identificeres, kan 
nævnes følgende:  
 
• ekstraordinær indsats i forbindelse med videnskabelig aktivitet, herunder en ekstraordinær indsats 

i forbindelse med publicering i internationale tidsskrifter, med publicering, hvor publikationer er 
registreret i f.eks. Web of Science, Scopus, samt redaktion af videnskabelige tidsskrifter og bøger.  
- doktorafhandlinger m.v.  
- udtagning af patenter 

• ekstraordinær indsats i forbindelse med organisering af videnskabelige og faglige konferencer 
• ekstraordinær indsats i forbindelse med udvikling og udførelse af særligt omfattende eller særligt 

belastende undervisningsopgaver og/eller bedømmelsesaktiviteter 
• ekstraordinær indsats i forbindelse med udvikling af nye uddannelser eller markante nye 

uddannelseselementer samt udvikling af state-of- the-art undervisningsmateriale (bl.a. ved 
anvendelse af informationsteknologi).  

• ekstraordinær indsats i forbindelse med koordineringsarbejde inden for forskning, 
myndighedsbetjening, uddannelse og formidling, f.eks. ansvar for studenterudveksling, ansvar for 
undervisningsnetværk eller nationale og internationale forskningsnetværk 

• Formidlingsaktivitet 
• ekstraordinær indsats i forbindelse rådgivningsopgaver for myndigheder, brancher og 

interesseorganisationer eksterne partnere, såsom erhvervsvirksomheder, forskningsinstitutioner, 
fonde og 

• ekstraordinær indsats indenfor ledelsesopgaver, såsom projektledelse og iværksættelse af nye 
forskningsinitiativer  

• ekstraordinær indsats i forbindelse med fundraising 
• ekstraordinær indsats og stort engagement i forbindelse med at udvikle instituttet (f.eks. ved 

deltagelse i kollegiale organer, arbejdsmiljø organer, udvalgsarbejde mm.) 
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Funktionstillæg 
Funktionstillæg kan aftales til medarbejdere, der varetager særlige funktioner i forbindelse med såvel 
forskning, undervisning/uddannelse, og vidensamarbejde. 
For at komme i betragtning til et funktionstillæg skal den pågældende funktion ligge ud over de 
funktioner/opgaver, der er en naturlig del af den pågældendes stilling. Funktionstillæg ydes på baggrund 
af en funktionsbeskrivelse. 
Funktionstillæg oppebæres så længe funktionen varetages. 
 
For varetagelse af funktionerne studieleder, studienævnsformand og tillidsrepræsentant henvises til 
særskilte aftaler. 
 
Procedure for forhandlinger af tillæg og engangsvederlag 
Lønforhandlinger sker på ansættelsestidspunktet og hvert år i forbindelse med de årlige 
lønforhandlinger. Herudover indgås aftaler om funktionstillæg på tidspunktet, hvor varetagelse af 
funktionen påbegyndes. 
 
Tillæg og engangsvederlag til den pågældende medarbejder aftales efter konkret forhandling mellem 
den forhandlings- og aftaleberettigede leder og den forhandlingsberettigede 
tillidsrepræsentant/hovedorganisation eller medarbejderen, når denne har egen forhandlings- og 
aftaleret. Den forhandlings- og aftaleberettigede leder kan udpege en forhandler, der varetager selve 
lønforhandlingen, mens aftalen indgås mellem den aftaleberettigede leder og den 
forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant eller hovedorganisation.  
 
Ved ansættelse igangsættes lønforhandlingen ved, at den forhandlings- og aftaleberettigede leder    
fremsender et løntilbud til den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant/hovedorganisation eller 
medarbejderen, når denne har egen forhandlingsret- og aftaleret1. I det fremsendte løntilbud 
fastsættes lønnen inden for forhåndsaftalens rammer. Når medarbejderen anvender egen 
forhandlingsret, indgås den endelige aftale om varige og midlertidige tillæg med den pågældendes 
hovedorganisation. 
 
En medarbejder kan indstilles til tillæg eller engangsvederlag af henholdsvis ledelsen og/eller den 
forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant/organisation, Når medarbejderen har egen forhandlings- 
og aftaleret, kan denne indstille sig selv til en lønforbedring. 
 
Ledelsen meddeler tilsagn og afslag til den enkelte medarbejder. 
 
 

 

 

 

 

1 Professorer har egen forhandlings- og aftaleret ved indgåelse af aftaler om engangsvederlag. Ved indgåelse af aftaler om varige og 
midlertidige tillæg skal resultatet af forhandlingen indsendes til den forhandlingsberettigede organisations godkendelse. 
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Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser 
Forhåndsaftalen har virkning fra 1. september 2022 og gælder til 31. august 2025.  
 
Samtidig ophæves Forhåndsaftale om løn for videnskabelige medarbejdere (VIP) ved Det Ingeniør- og 
naturvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet og Det Tekniske Fakultet for IT og Design 
af 19. december 2018.   
 
Medarbejdere, der ydes et tillæg i h. t. Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-
Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet af 14.11.2014 overgår til 
indeværende aftale ved stillingsskifte og/eller ved tildeling af tillæg i h. t. indeværende aftale, herunder ved 
tildeling af tillæg på samme niveau.  
 
Ved aftalens ikrafttrædelse 1. september 2022 bortfalder tillæg givet i h. t. aftale af 19. december 2018 
begrundet i BA + PhD-tillæg. Den enkelte medarbejder, der er ydet et BA + PhD-tillæg i h. t. aftale af 19. 
december 2018 opretholder tillægget som en personlig ordning. 
 
Ved aftalens ikrafttrædelse 1. september 2022 bevares tillæg til lektorer og professor ydet i henhold til 
aftale af 19. december 2018, alene tillæggenes betegnelse ændres, eksempelvis vil et tidligere Lektor 
1-tillæg betegnes Tillæg 1 og et tidligere Professor 3-tillæg vil betegnes Tillæg 1.  
 
Aftalen kan af parterne opsiges skriftligt med tre måneders varsel. Inden opsigelse skal parterne dog have 
gjort forsøg på at genforhandle en ny aftale til afløsning for denne aftale.  
 

 

 

 

 

 

Aalborg d. 01.07.2022 

 

    

Dato Dekan ved Det Ingeniør- og naturvidenskabelige Fakultet (ENG) 

  

 
Dato Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet (SUND) 

 
 

Dato Dekan ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) 
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Dato Dansk Psykolog Forening (DP) har ikke tilsluttet sig aftalen 

 
 

Dato Dansk Sygeplejeråd 

  

 
Dato Den Danske Dyrlægeforening (DDD) har ikke tilsluttet sig aftalen 

 

 
Dato Den Danske Landinspektørforening (DDL) 

  
 

Dato Djøf 

  
 

Dato DM 

  
  

Dato Forbundet Arkitekter og Designere (FOAD) 

  
  

Dato Foreningen af Speciallæger (FAS) 

  
 

Dato Foreningen af Yngre Læger (YAL) 

 
 

Dato Ingeniørforeningen (IDA) 

   

Dato Jordbrugsakademikernes Forbund (JA) 

  

Dato Pharmadanmark 

  

Dato Tandlægeforeningen 
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Bilag 

 

  

Tillæg Marts 2012-niveau april 2022-niveau 
   - årligt grundbeløb pr. år pr. måned 
 10.000 11.341,04 945,09 
Adjunkt/Forsker - Tillæg 1 20.000 22.682,08 1.890,17 
Lektor - Tillæg 1 20.000 22.682,08 1.890,17 
Lektor - Tillæg 2 44.000 49.900,58 4.158,38 
Lektor - Tillæg 3 60.000 68.046,24 5.670,52 
Lektor - Tillæg 4 76.000 86.191,90 7.182,66 
Lektor - Tillæg 5 90.000 102.069,36 8.505,78 
Lektor - Tillæg 6 106.000 120.215,02 10.017,92 
Professor - Tillæg 1 35.000 39.693,64 3.307,80 
Professor - Tillæg 2 71.800 81.428,67 6.785,72 
Professor - Tillæg 3-a 131.800 149.474,91 12.456,24 
Professor - Tillæg 3-b 60.000 68.046,24 5.670,52 
B-Autorisation 20.000 22.682,08 1.890,17 

    
Seniorforskere, Seniorrådgivere og studielektorer følger forløbet til lektorer, Tillæg 1 til 6. 
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Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser 
Forhåndsaftalen har virkning fra 1. september 2022 og gælder til 31. august 2025.  
 
Samtidig ophæves Forhåndsaftale om løn for videnskabelige medarbejdere (VIP) ved Det Ingeniør- og 
naturvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet og Det Tekniske Fakultet for IT og Design 
af 19. december 2018.   
 
Medarbejdere, der ydes et tillæg i h. t. Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-
Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet af 14.11.2014 overgår til 
indeværende aftale ved stillingsskifte og/eller ved tildeling af tillæg i h. t. indeværende aftale, herunder ved 
tildeling af tillæg på samme niveau.  
 
Ved aftalens ikrafttrædelse 1. september 2022 bortfalder tillæg givet i h. t. aftale af 19. december 2018 
begrundet i BA + PhD-tillæg. Den enkelte medarbejder, der er ydet et BA + PhD-tillæg i h. t. aftale af 19. 
december 2018 opretholder tillægget som en personlig ordning. 
 
Ved aftalens ikrafttrædelse 1. september 2022 bevares tillæg til lektorer og professor ydet i henhold til 
aftale af 19. december 2018, alene tillæggenes betegnelse ændres, eksempelvis vil et tidligere Lektor 
1-tillæg betegnes Tillæg 1 og et tidligere Professor 3-tillæg vil betegnes Tillæg 1.  
 
Aftalen kan af parterne opsiges skriftligt med tre måneders varsel. Inden opsigelse skal parterne dog have 
gjort forsøg på at genforhandle en ny aftale til afløsning for denne aftale.  
 

 

 

 

 

 

Aalborg d. 01.07.2022 

 

    

Dato Dekan ved Det Ingeniør- og naturvidenskabelige Fakultet (ENG) 

  

 
Dato Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet (SUND) 

 
 

Dato Dekan ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) 

   

2.9.2022
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Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser 
Forhåndsaftalen har virkning fra 1. september 2022 og gælder til 31. august 2025. 

Samtidig ophæves Forhåndsaftale om løn for videnskabelige medarbejdere (VIP) ved Det Ingeniør- og 
naturvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet og Det Tekniske Fakultet for IT og Design 
af 19. december 2018.  

Medarbejdere, der ydes et tillæg i h. t. Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-
Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet af 14.11.2014 overgår til 
indeværende aftale ved stillingsskifte og/eller ved tildeling af tillæg i h. t. indeværende aftale, herunder ved 
tildeling af tillæg på samme niveau.  

Ved aftalens ikrafttrædelse 1. september 2022 bortfalder tillæg givet i h. t. aftale af 19. december 2018 
begrundet i BA + PhD-tillæg. Den enkelte medarbejder, der er ydet et BA + PhD-tillæg i h. t. aftale af 19. 
december 2018 opretholder tillægget som en personlig ordning. 

Ved aftalens ikrafttrædelse 1. september 2022 bevares tillæg til lektorer og professor ydet i henhold til 
aftale af 19. december 2018, alene tillæggenes betegnelse ændres, eksempelvis vil et tidligere Lektor 
1-tillæg betegnes Tillæg 1 og et tidligere Professor 3-tillæg vil betegnes Tillæg 1.

Aftalen kan af parterne opsiges skriftligt med tre måneders varsel. Inden opsigelse skal parterne dog have 
gjort forsøg på at genforhandle en ny aftale til afløsning for denne aftale.  

Aalborg d. 01.07.2022 

Dato Dekan ved Det Ingeniør- og naturvidenskabelige Fakultet (ENG) 

Dato Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet (SUND) 

Dato Dekan ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) 

1. 9.2022 Lars Hvilsted Rasmussen
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Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser 
Forhåndsaftalen har virkning fra 1. september 2022 og gælder til 31. august 2025. 

Samtidig ophæves Forhåndsaftale om løn for videnskabelige medarbejdere (VIP) ved Det Ingeniør- og 
naturvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet og Det Tekniske Fakultet for IT og Design 
af 19. december 2018.  

Medarbejdere, der ydes et tillæg i h. t. Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-
Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet af 14.11.2014 overgår til 
indeværende aftale ved stillingsskifte og/eller ved tildeling af tillæg i h. t. indeværende aftale, herunder ved 
tildeling af tillæg på samme niveau.  

Ved aftalens ikrafttrædelse 1. september 2022 bortfalder tillæg givet i h. t. aftale af 19. december 2018 
begrundet i BA + PhD-tillæg. Den enkelte medarbejder, der er ydet et BA + PhD-tillæg i h. t. aftale af 19. 
december 2018 opretholder tillægget som en personlig ordning. 

Ved aftalens ikrafttrædelse 1. september 2022 bevares tillæg til lektorer og professor ydet i henhold til 
aftale af 19. december 2018, alene tillæggenes betegnelse ændres, eksempelvis vil et tidligere Lektor 
1-tillæg betegnes Tillæg 1 og et tidligere Professor 3-tillæg vil betegnes Tillæg 1.

Aftalen kan af parterne opsiges skriftligt med tre måneders varsel. Inden opsigelse skal parterne dog have 
gjort forsøg på at genforhandle en ny aftale til afløsning for denne aftale.  

Aalborg d. 01.07.2022 

Dato Dekan ved Det Ingeniør- og naturvidenskabelige Fakultet (ENG) 

Dato Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet (SUND) 

Dato Dekan ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) 

30.08.2022





Dato Dansk Psykolog Forening (DP)

Dato Dansk Sygeplejeråd

Dato Den Danske Dyrlægeforening (DDD)

Dato Den Danske Landinspektørforening (DDL)

Dato Djøf

Dato DM

Dato Forbundet Arkitekter og Designere (FOAD)

Dato Foreningei af Speciallæger (FAS)

Dato Foreningen af Yngre Læger (YAL)

Dato Ingeniørforeningen (IDA)

Dato Jordbrugsakademikernes Forbund (JA)

Dato Pharmadanmark

Dato Tandlægeforeningen
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Dato Dansk Psykolog Forening (DP) 

 
 

Dato Dansk Sygeplejeråd 

  

 
Dato Den Danske Dyrlægeforening (DDD) 

 

 
Dato Den Danske Landinspektørforening (DDL) 

  
 

Dato Djøf 

  
 

Dato DM 

  
  

Dato Forbundet Arkitekter og Designere (FOAD) 

  
  

Dato Foreningen af Speciallæger (FAS) 

  
 

Dato Foreningen af Yngre Læger (YAL) 

 
 

Dato Ingeniørforeningen (IDA) 

   

Dato Jordbrugsakademikernes Forbund (JA) 

  

Dato Pharmadanmark 

  

Dato Tandlægeforeningen 

1-7-2022
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Dato Dansk Psykolog Forening (DP) 

 
 

Dato Dansk Sygeplejeråd 

  

 
Dato Den Danske Dyrlægeforening (DDD) 

 

 
Dato Den Danske Landinspektørforening (DDL) 

  
 

Dato Djøf 

  
 

Dato DM 

  
  

Dato Forbundet Arkitekter og Designere (FOAD) 

  
  

Dato Foreningen af Speciallæger (FAS) 

  
 

Dato Foreningen af Yngre Læger (YAL) 

 
 

Dato Ingeniørforeningen (IDA) 

   

Dato Jordbrugsakademikernes Forbund (JA) 

  

Dato Pharmadanmark 

  

Dato Tandlægeforeningen 

Frederik Hertel
05.07.22
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Dato Dansk Psykolog Forening (DP) 

 
 

Dato Dansk Sygeplejeråd 

  

 
Dato Den Danske Dyrlægeforening (DDD) 

 

 
Dato Den Danske Landinspektørforening (DDL) 

  
 

Dato Djøf 

  
 

Dato DM 

  
  

Dato Forbundet Arkitekter og Designere (FOAD) 

  
  

Dato Foreningen af Speciallæger (FAS) 

  
 

Dato Foreningen af Yngre Læger (YAL) 

 
 

Dato Ingeniørforeningen (IDA) 

   

Dato Jordbrugsakademikernes Forbund (JA) 

  

Dato Pharmadanmark 

  

Dato Tandlægeforeningen 

Lars Bo Larsen
23/8 2022
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Dato Dansk Psykolog Forening (DP) 

 
 

Dato Dansk Sygeplejeråd 

  

 
Dato Den Danske Dyrlægeforening (DDD) 

 

 
Dato Den Danske Landinspektørforening (DDL) 

  
 

Dato Djøf 

  
 

Dato DM 

  
  

Dato Forbundet Arkitekter og Designere (FOAD) 

  
  

Dato Foreningen af Speciallæger (FAS) 

  
 

Dato Foreningen af Yngre Læger (YAL) 

 
 

Dato Ingeniørforeningen (IDA) 

   

Dato Jordbrugsakademikernes Forbund (JA) 

  

Dato Pharmadanmark 

  

Dato Tandlægeforeningen 






