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Indledning

Nedenstående lokalaftale fastlægger principper og procedurer for forhandlinger af tillæg til
videnskabelige medarbejdere ved fakultetet, der er ansat i henhold til Ny Løn.

Lokalaftalen har to hovedsigter:

• Den skal kunne være en motiverende faktor for opnåelse af fakultetets mål og
strategier indenfor kerneopgaverne forskning, undervisning og vidensamarbejde,
samt i forhold til udviklingen af et godt arbejdsmiljø.

• Den skal opfattes som en incitamentsordning for de videnskabelige medarbejdere
og dermed kunne bruges ved tilrettelæggelse af den enkelte medarbejders karriere.

Lokalaftalen skal:

• medvirke til at sikre fakultetets rekruttering og fastholdelse af velkvalificerede
medarbejdere ved at arbejde på, at løndannelsen er i overensstemmelse med de
øvrige fakulteter ved AAU samt det øvrige arbejdsmarked.

• Motivere medarbejderne til fortsat høj produktivitet og opfyldelsesgrad affakultetets
målsætning og strategi.

• Skabe sammenhæng mellem strategi, personalepolitik og løn.
• Bidrage til, at baggrunden for løndifferentiering bliver synliggjort.
• Bidrage til, at medarbejderne har viden om, på hvilket grundlag den lokale del af

lønnen og løndannelsen er fastsat, og efter hvilke principper den reguleres.

Løndannelsen afspejler fakultetets forventninger til medarbejderne. De videnskabelige
medarbejdere skal udføre forskningsbaseret undervisning af høj kvalitet. Deres forskning
skal kunne dokumenteres via publikationer og konferencebidrag, der er peer-reviewed og
være med til at befordre fakultetets udvikling og ry i henseende forskning og undervisning.
Det er ligeledes en væsentlig medarbejderopgave 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. 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).

Tekniske bemærkninger:

Grundlaget for videnskabelige medarbejders ansættelses- og lønvilkår reguleres i
overenskomst for Akademikere i Staten, bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt
personale ved universiteter, samt Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt
personale ved universiteter. Tillige Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved
universiteter mfl.
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Alle kvalifikations- og funktionstillæg er pensionsgivende og angivet som årlige grundbeløb
i marts 12-niveau. Tildelte kvalifikations — funktionstillæg bortfalder ved skifte mellem
stillingskategorierne.

Engangsvederlag er anført i nuværende lønniveau (nutidskroner)
Engangsvederlag er ikke-pensionsgivende.

Følgende stillingskategorier er omfattet af lokalaftalen:

Ph.d.-stipendiat
Videnskabelig assistent
Studieadjunkt
Studielektor/ teori- og metodelærer
Post doc
Adjunkt
Seniorrådgiver
Lektor
Professor med særlige opgaver (mso)

Ph.d.-stipendiat:

Da der er tale om en uddannelsesstilling, vil der normalt ikke ydes kvalifikationstillæg til
ph.d.-stipendiater.

Der kan dog i særlige tilfælde ydes et kvalifikationstillæg på kr. 19.700 kr./år (Marts 12-
n iv.)

Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Følgende aktiviteter
kan udløse engangsvederlag.

Videnskabelig assistent:

Der kan ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på 19.700 kr/år (Marts 12-niv.)
begrundet i erhvervede kvalifikationer forinden ansættelsen, f.eks. relevant erhvervet
ph.d.-grad.

Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Følgende aktiviteter
kan udløse engangsvederlag.

Studieadjunkt:

Der kan ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på 19.700 kr./år (Marts 12-niv.),
begrundet i erhvervede kvalifikationer forinden ansættelsen.
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Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Følgende aktiviteter
kan udløse engangsvederlag.

Studielektorlteori- og metodelærer:

Gælder for studielektorer ansat pr. 1. september 2017 eller derefter. Studielektorer ansat
før denne dato, er omfattet af lektorskalaen 1 — 3

Studielektor 1: Studielektorer gives ved ansættelse et tillæg på 10.000 kr/år (marts 12-
fhv.)

Studielektor 2: Studielektorer med fire års lektoranciennitet og en fortsat tilfredsstillende
undervisningsmæssig indsats gives et tillæg på 20.000 kr./år (Marts 12-niv.)Tillægget
erstatter Studielektor 1.

Studielektor 3: Studielektorer med syv års lektoranciennitet og en fortsat tilfredsstillende
undervisningsmæssig indsats gives et tillæg på 30.000 kr./år (Marts 12-niv)Tillægget
erstatter Studielektor 2.

Studielektor 4: Studielektorer med 11 års lektoranciennitet og en fortsat tilfredsstillende
undervisningsmæssig indsats samt ekstraordinær faglig udvikling kan gives et tillæg på
40.000 kr./år (Marts 12-fhv) Tillægget erstattet Studielektor 3.

Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Følgende aktiviteter
kan udløse engangsvederlag.

Post.doc:

Der kan i særlige tilfælde ydes et kvalifikationstillæg på 26.200 kr./år (Marts 12-fhv.)
begrundet i erhvervede kvalifikationer forinden ansættelsen.

Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Følgende aktiviteter
kan udløse engangsvederlag.

Adjunkt:

Ved overgang til adjunktstilling forhandles evt, tidligere givne særlige tillæg
Der er tale om en videreuddannelsesstilling, hvorfor der normalt ikke ydes
kvalifikationstillæg.

Der kan dog i særlige tilfælde ydes et kvalifikationstillæg på 26.200 kr./år (Marts 12-fhv.)
begrundet i erhvervede kvalifikationer forinden ansættelsen.
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Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Følgende aktiviteter
kan udløse engangsvederlag.

Seniorrådgiver:

Seniorrådgivere gives tillæg i henhold til Lektor og Lektor tillægsniveau I - 5.

Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se afsnittet Følgende aktiviteter
kan udtøse engangsvederlag.

Lektor:
Ved overgang til lektorstilling forhandles evt, tidligere givne særlige tillæg.
Anciennitetskravet for alle lektortillæg kan fraviges under særlige omstændigheder.

Lektor, tillægsniveau I - 3
Lektorer gives tillæg efter følgende retningslinjer:

Lektor I: Lektorer gives ved ansættelsen lektor I tillæg på 16.400 kr./år (marts 12-fhv.)

Lektor 2: Lektorer med fire års lektoranciennitet og en fortsat tilfredsstillende
undervisnings-, forsknings- og formidlingsmæssig indsats gives et tillæg på 36.000 kr/år
(Marts 12-niv.)Tillægget erstatter Lektor 1.

Lektor 3: Lektorer med syv års lektoranciennitet og en fortsat tilfredsstillende
undervisnings-, forsknings- og formidlingsmæssig indsats gives et tillæg på 55.700 kr./år
(Marts 12-niv)Tillægget erstatter Lektor 2.

Lektor, tillægsniveau 4 — 5

Lektor 4: Lektorer med mere end syv års lektoranciennitet og en særlig tilfredsstillende
indsats inden for undervisnings-, forsknings- og/eller videnssamarbejde indsats kan gives
et tillæg på 68.000 kr./år (Marts 12-fhv.) Tillægget erstatter Lektor 3.

Som eksempler kan nævnes følgende kriterier.:

• Særlig værdsat undervisning (f.eks. årets underviser), udvikling af
undervisningsmateriale

• Udvikling af nye uddannelser
• Omfattende videnskabelig aktivitet
• Omfattende aktivitet vedr. videnssama rbejde
• Projektledelse
• Administrative/organisatoriske opgaver/tillidshverv
• Aktiv karriereudvikling
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Lektor 5: Dette tillæg kan typisk gives til lektorer der gennem længere tid har ydet og
fortsat yder en særlig tilfredsstillende indsats indenfor forskning, undervisning og
videnssamarbejde, og som udover de generelle kriterier har løst eller løser en række
betydende opgaver indenfor:

• Det forskningsorganisatoriske område f.eks. i form af hjemtagning, gennemførelse
og ledelse af forskningsprojekter

• Uddannelsesudvikling f.eks. i form af gennemførelse af væsentlige ændringer
i/fornyelse af kurser, uddannelse eller undervisnings- og uddannelsesmiljøer eller
udvikling af nye uddannelser

• Varetagelse af andre centrale organisatoriske funktioner

Lektor 5 kan også ydes til lektorer som med basis i en solid faglighed har ydet og
dokumenteret en omfattende og væsentlig indsats inden for forskning, undervisning
og/eller uddannelse svarende til opnåelse af en doktorgrad.

Tillægget er på 88.500 kr./år (Marts 1 2-niv.)Tillægget kan gives enten som varigt eller som
midlertidigt tillæg. Tillægget erstatter tidligere givne Lektor 1-4 tillæg. Andre tidligere givne
tillæg forhandles.
Hvis der er tale om en tidsbegrænset indplacering i lektor 5 betyder dette m.a.o. også at
evt, allerede givne tillæg, som kan være bortfaldet i medfør af forhandling om Lektor 5,
tilbageføres ved periodens udløb.

Der kan til lektorer på alle tillægsniveauer ydes engangsvederlag for en særlig indsats. Se
afsnittet Følgende aktiviteter kan udløse engangsvederlag.

Professor med særlige opgaver (mso):

Professorer mso ydes et funktionstillæg på 215.000kr.Iår (marts 12-fhv.)

Tilbagetræden fra en stilling som professor mso vil normalt medføre en indpiacering som
Lektor 5. Der skal dog foretages en konkret forhandling.

Der kan ydes engangsvederlag for en særlig indsats.
Se afsnittet Følgende aktiviteter kan udløse engangsvederlag.

Særligt om deltidsansat videnskabeligt personale

Ekstern lektor
Stillingen som ekstern lektor er en deltidsstilling, hvor hovedindholdet er varetagelse af
undervisningsopgaver.
Der kan ydes engangsvederlag for særlig indsats.

Undervisningsassistent
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Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling, hvis hoved indhold er
varetagelse af
Unde rvis ni ngsopgave r.
Der kan ydes engangsvederlag for særlig indsats.

Følgende aktiviteter kan udløse engangsvederlag:

Som begrundelse for engangsvederlag skal anføres en særlig positiv indsats inden for et
eller flere af den ansattes arbejdsområder. Ingen områder er på forhånd udelukkede i
denne forbindelse. Som typiske eksempler på områder, hvorunder en særlig indsats vil
kunne identificeres (hvis det pågældende arbejde ikke allerede er dækket af
timekompensation) kan nævnes følgende:

• Ekstraordinær indsats indenfor forskning, undervisning og/eller videnssamarbejde
(f.eks. redaktionelt arbejde for anerkendte tidsskrifter, internationalisering af
uddannelser, EU/nationale ekspertroller og — udvalg).

• Ekstraordinær indsats i forbindelse med organisering af videnskabelige og faglige
konferencer

• Ekstraordinær indsats i forbindelse med deltagelse flere steder og samtidige
akademiske bedømmelsesopgaver (F.eks. stillinger, grader, samt artikel reviews).

• Ekstraordinær indsats i forbindelse med udvikling af nye uddannelser eller markante
nye uddannelseselementer og udvikling af state-of-the-art undervisningsmateriale
(bl.a. ved anvendelse af informationsteknologi)

• Ekstraordinært omfang af særlige administrationsopgaver eller varetagelse af
tillidshverv (fx samtidig, langvarig deltagelse i flere råd og udvalg: Stud ienævn,
Institutråd, SU/AMIU, Akademisk råd m. fI.)

• Ekstraordinær indsats i forbindelse med hjemtagelse af eksterne forskningsmidler
• Publicering i højtrangerede tidsskrifter og på anerkendte forlag.
• Ekstraordinær indsats i forhold til at skabe og fastholde et godt kollegialt

arbejdsmiljø.
• Ekstraordinær indsats i forhold til at skabe solide samarbejder på tværs af

uddannelser, forskningsgrupper, institutter, fakulteter.
• Ekstraordinær indsats eller varetagelse af opgaver af uddannelsesmæssig og/eller

forskningsorganisatorisk karakter, samt formidling i henseende til at fremme
faku Itetets aktiviteter og omdømme

• Varetagelse af opgave grundet pludselig opstået eller ny situation i organisationen (fx
ved sygdom), herunder opgaver, som ikke er normalt forekommende (fx
akkreditering af eksisterende og eller nye uddannelser)
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Funktionstillæg:

Funktionstillæg kan aftales til medarbejdere, der bestrider særlige funktioner i forbindelse
med såvel forskning, undervisning, videndeling som formidling.
For at komme i betragtning til et sådant tillæg må den pågældende funktion ligge ud over
de ordinære arbejdsfunktioner for den pågældende stilling.

Funktionstillæg oppebæres så længe den pågældende funktion bestrides.

øvrige eventuelle funktionstillæg kan gives i forhold til, hvad der evt, er givet i
timekompensation.
Der kan eksempelvis gives funktionstillæg for følgende funktioner:

• Viceinstitutleder
• Forskningsgruppeleder
• Ph.d.-skoleleder

Der kan kun ydes funktionstillæg, såfremt funktionen er beskrevet i en
funktionsbeskrivelse.

For studieledere, studienævnsformænd, uddannelsesledere og tillidsrepræsentanter
henvises til særskilte aftaler.
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Procedure for forhandlinger af tillæg og engangsvederlag

• Tillæg og engangsvederlag gives efter konkret forhandling for den enkelte ansatte
mellem dekanen og tillidsrepræsentanten. Forhandlingerne sker - udover ved
ansættelse og aftale om funktionstillæg - hvert år i forbindelse med 4. kvartal. En
medarbejder kan indstilles til tillæg eller engangsvederlag af henholdsvis ledelsen
og/eller tillidsrepræsentanten.

• Ledelsen meddeler tilsagn og afslag til den enkelte medarbejder.
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Aftaleperiode

Denne aftale erstatter aftale af 1. juli 201 1.

Aftalen træder i kraft pr. 1. september 2017 og gælder i udgangspunktet til 31 .august
2021, men kan revideres i takt med nye overenskomster.
Aftalen kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel. Inden opsigelse skal
parterne dog have gjort forsøg på at genforhandle en ny aftale til afløsning for denne
aftale.
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