
J.nr. 2040-2-1 

Rammeaftale om lønfastsættelse efter nyt AC-lønsystem 
- videnskabeligt personale og AC-TAP -

Parterne er enige om at administrere denne aftale i åbenhed 1 . Ti l læg tildeles i henhold til 
de kriterier, der aftales inden for de enkelte fakulteter, AUA og AUB. 

De forhandl ings- og aftaleberett igede parter bør ved indgåelse af konkrete lønaftaler 
t i lstræbe, at der opretholdes en rimelig balance mel lem de forskel l ige sti l l ingskategoriens 
lønniveauer. 

1. Aftalens rækkevidde 

Aftalen omfatter overenskomstansæt te lse r 2 af v idenskabel igt personale under 
sti l l ingsstrukturen og AC-TAP med af lønning efter det nye AC- lønsystem, uanset 
f inansieringski lden. 

2. Kompetence 

Dekanerne har ansætte lseskompetencen vedr. AC-sti l i inger inden for deres fakultet. 
Inden for administrat ionen og universitetsbibl ioteket har rektor delegeret 
ansætte lseskompetencen vedr. AC-sti l l inger til universitetsdirektøren og 
overbibl iotekaren. 

Rektor delegerer kompetencen vedr. lønforhandl inger og indgåelse af aftaler til 
dekaner, universitetsdirektør og overbibl iotekar. 

Dekanerne varetager forhandl ingerne vedr. lønfastsættelse for VIP, men kan 
videredelegere kompetencen vedr. lønfastsættelse for AC-TAP til institutlederne. 

Forhandl inger og skriftl ig af taleindgåelse sker mel lem de forhandl ings- og 
aftaleberett igede parter, dvs. på den ene side dekaner, universitetsdirektør og 
overbibliotekar og på den anden side de forhandlere, s o m organisat ionerne har 
udpeget. 

1 Bestemmelsen skal bidrage til at forhindre misforståelser og mytedannelser omkring lønaftaler på Aalborg Universitet. 
Bestemmelsen skal administreres med fuld respekt for gældende love og regler om offentlighed i forvaltningen, 
aktindsigt i offentligt ansattes personalemapper mv. 
2 Aftalen omfatter ikke overenskomstansatte professorer og andre ansatte med en aflønning omfattet af chefløn. 



overbibl iotekar og på den anden side de forhandlere, som organisat ionerne har 
udpeget. 

3. Forhandlingsrammer 

3.1 Aftaleparter 

Aftaler om til læg kan indgås mel lem de kompetente parter i henhold til pkt. 2 inden for 

de rammer, der er fastlagt i Finansministeriets cirkulære vedr. overenskomst for 
akademikere i staten (1997), den dertil hørende aftale om nyt lønsystem, protokol lat II 
med t i lhørende bilag C og D. 

3.2 Tillægstyper 

Til læg kan ifølge § 3 i protokollat II og bilag C omfatte fø lgende t i l lægstyper 

- Kvalif ikationsti l læg for grupper af medarbejdere 

- Funktionsti l læg til enkel tpersoner for varetagelse af særl ige funkt ioner 
- Til læg til enkel tpersoner på grundlag af kvalif ikationer m.v., d.v.s.: 

. faglige eller personl ige kvalif ikationer 

. kompetenceudvik l ing 

. kvaliteten i opgavevaretagelsen 

. balancen i forhold til t i lsvarende stil l inger på arbejdsmarkedet 

. hensyn til rekruttering og fastholdelse 
- Resultat løn 

Der indgås forhåndsaftaler om det normale lønforløb for de enkelte st i l l ingskategorier 
inden for et ledelsesområde, jf. pkt. 2. 

Ifølge bilag C ydes kvalif ikationsti l læg som hovedregel i form af varige t i l læg, men 
kvalif ikationsti l læg til enkel tpersoner kan, når de konkrete omstændigheder begrunder 
det, aftales som midlert idige t i l læg. For at honorere en særlig indsats kan der aftales 
engangsveder lag. 

Funktionsti l læg ydes så længe funkt ionen varetages. 

3.3 Tidspunkt for forhandling af tillæg 

Aftaler om til læg kan indgås i forbindelse med t i l t rædelsen og i løbet af ansætte lsen. 

Forhandl inger om nye t i l læg/t i l lægsforhøjelser for al lerede ansatte f inder sted i henhold 
til de fastlagte kriterier normalt én gang årligt i 4. kvartal. 



4. Informationssystem 

Universitetet etablerer en database med oplysninger om ti ldelte t i l læg under det nye 
AC- lønsystem. Informationssystemet skal bl.a. sikre gennemsigt ighed i lønudvikl ingen 

for begge parter. 

5. Aftaleperiode 

Denne aftale tages op til genforhandl ing senest den 1. april 2000 og er gældende indtil 
ny aftale indgås. Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel . 

Aalborg Universitet den *2f.'/?*-~' 

Sven Caspersen 

Rektor 

Forhandl ings- og 

aftaleberett igede 
AC-repræsentanter : 

i A - f 

(hn , S**tr) 6^3^^^/^^^^^ / b/V. 



A L 8 C F . S U N I V E R S I T E T 

Sagsnr.: 2040-2-1 Dato: 2. maj 2005 

Med henvisning til pkt. 3.3 (Tidspunkt for forhandling af at tillæg) i Rammeaftale om lønfastsættel
se efter nyt AC-lønsystem - videnskabeligt personale og AC-TAP (J.nr. 2040-2-1) er nedenståen
de parter enige i, at forhandlinger om nye tillæg/tillægsforhøjelser for allerede ansatte, der normalt 
skal ske én gang årligt i 4. kvartal, ændres til én gang årligt i 2. kvartal for så vidt angår AC-TAP 
medarbejdere ved AAU. 

Denne aftale, der alene fraviger ovennævnte rammeaftales pr. 3.3 er gældende fra 1. maj 2005 og 
indtil ny aftale indgås. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel af begge parter. 

Første gang der indledes 2. kvartalsforhandlinger er 2. kvartal 2005. 

Aalborg Universitet den 

For AAU: 

Finn Kjærsdam 
Rektor 

AC/fAP-repraesentanter 

Ole Garsdal Hansen, DM 

Kristian Trolle-Schultz, DJØF & FBC 

Lisbeth Fredberg, FKS 

Bent Jutte, IDA" 

Linda Vabbersgaarr/Pedersen, BF 
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Bo Vagnby.tøf ^ 


