
Lønpolitik for medarbejdere ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), 
Aalborg Universitet af 4. juli 2008. (Revideret 24. maj 2010) 

SBrs lønpolitik er opbygget på følgende måde. 

Afsnit 1-5 

Afsnit6-7 

er fælles ror ane medarbejdergrupper ved SBi. 

er SBi's lenpolitik for sine VIP-medarbejdere. 

Afsnit B er en særtig tillægsaftale for SBi's AC-tap medarbejdere' . Aftalen skal suppleres med MU's til 
enhver tid gældende rammeaftaler vedrørende nyt lønsystem for videnskabeligt personate og 
AC-TAP. 

Afsnit9 er en særfJg bllægsaftale for SBi's HK-medarbejdere. Aftalen skal suppleres med MU's til 
enhver tid gældende lokalaftaler om principper for lenfastsættelse for ikke-akademisk Teknisk 
Administrativt Personale ansat ved Aalborg Universitet 

Afsnit 10 er lønpolibldcen for chefer ved SBi. 

Afsnit 11-13 er fælles for alle medarbejdergrupperved SBi 

1. Kompetence 

l henhold bl AAU's rammeaftale (J.nr. 2040-2-1 ).senest revideret den 23. maj 2005 og AAU's 
delegationsinstruks har direktøren for Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) kompetence til at ansætte, 
lønforhandle og indgå aftaler for medarbejdere (videnskabelige medarbejdere) inden for SBi. 

Forhandlingerne og skriftlig aftaleindgåelse sker mellem de forhandlings- og aftaleberettigede parter, dvs. 
Direktøren for SBi og på den anden side de forhandlere. som organisationerne har udpeget 

2. Hvem er omfattet 

Alle medarbejdere ved SBi er omfattet undtagen direktøren. Afdelingschefer, special- og chefkonsulenterne 
er omfattet, men kan selv lønforhandle. 

3. Lønpolitikkens fonnål 

SBi's lønpolitik er en del af personalepolitikken og har til formål at sikre, at SBi's opfylder AAU' s og hermed 
også SBi's strategi, mål, resultatkrav og realisere MU's mission og vision samt værdier. Lønpolitikken er 
samtidigt et ledelsesværktøj og motivationsværktøj, som skal bruges fleksibelt og dermed danne grundlag for 
en fleksibelløndannelse, som kan understøtte SBi's/MU's mål, strategi og resultater 

Lønpolitikken skalligeledes bidrage til i endnu højere grad at motivere medarbejderne og til at honorere 
deres kvalifikationer, initiativer, resultater og adfærd. Lønpolitikken og lønstrukturen skal således afspejle 
medarbejdernes resultater, ledelses- og projektansvar, kompetencer, kvalifikationer og indsats individuelt og 
i projekter mv. 

Lønpolitikken skal endvidere sikre grundlaget for rekruttering og fastholdelse af velkvalificerede 
medarbejdere. 

1 Herunder også medarbejdere i stillinger omfattet af Konstruktørforeningens forhandlingskompetence. 
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SBi's lønpolitik mål efat være ldar og gennemskuelig. Resultatlønsaftaler, loiterier" for lideting af tillæg og 
engangsvedertag skat være enkle og gennemskuelige. 

4. LønudvilEiing 

Det er SBi"s udgangspunkt, at lønudviJdingen skal følge lønudviklingen på andre sammenlignqe områder 
inden for det offentlige. 

Der skal i lønpo[rtJdæn sikres en hensigtsmæssig balance mellem faste og variable løndele. 

5. Hvilke tillægstyper og vederlag 

SBi anvender følgende tillægstyper for sine medarbejdere: 

5.1. Kvalifikationstillæg 

Kvalifikationstillæg er pensionsgivende. 

l denne lønpolitik findes der to slags kvalifikationstillæg - de generelle kvalifikationstiDæg og de specielle 
kvalifikationstillæg. 

Ved tildeling af generelle kvalifikationstillæg vil der blive lagt vægt på følgende (uprioriterede) kvalifikationer: 

- Faglige kvalifikationer, når der kontinuerligt ydes en særlig kvalificeret faglig indsats, erfaring og 
specialviden af betydning for udførelse af arbejdet, øgning af faglige kompetencer. 

- Personlige kvalifikationer, f.eks. ansvarlighed, omstillingsvilje og -evne, selvstændigt initiativ, 
resultatorientering, kreativitet og effektivitet i opgaveløsningen, ro og overblik i pressede situationer. 

- Kollegiale kvalifikationer, f.eks. særlige evner til at samarbejde og indgå i tværfaglige sammenhænge, 
evner og vilje til videndeling, kollegialt ansvarlighed og evne til at fremme gode arbejdsmæssige forhold. 

- Ledelsesmæssige kvalifikationer, f.eks. resultat- og målsøgende, synlighed og situationsbestemt ledelse, 
overblik i spidsbelasblingssituationer med stort arbejdspres, evne til coaching og garant for velfungerende 
teams. 

- Andre årsager, f.eks. fastholdelse, rekruttering, balancen i forhold til tilsvarende stillinger internt og i 
forhold til det øvrige arbejdsmarked. 

Kriterierne for tildeling af de specielle kvalifikationstillæg beskrives i afsnit 7 og 8 for hver enkelt 
personalegruppe. 

5.2. Funktionstillæg 

Funktionstillæg er pensionsgivende, medmindre andet er aftalt. Ved ophør af funktionen gælder almindelige 
opsigelsesvarsler. 

5.3. Engangsvederlag 

Engangsvederlag er normalt ikke pensionsgivende medmindre andet er aftalt 

5.4. Engangsvederlag relateret til opfyldelse af SBi's resultatkontrakt (tidligere kaldet resultatløn) 

Der henvises til Lokalaftale om udmøntning af engangsvederlag relateret til opfyldelse af SBi's 
resultatkontrakt indgået den 26. maj 2010. 

Engangsvederlag er normalt ikke pensionsgivende medmindre andet er aftalt. 
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6. Lenpolitik for VIP-meclaJbejden! 

6.1. StiDinger og funktioner 

SBi kan ansætte indenfor følgende videnslcabelige sti inger: 

Ph.d. stipendiat- er en ansat lønmodtager, som i ansættelsen skal gennemføre en formel 
forskeruddannelse. De er såtedes underlagt både en uddannelsesbekendtgørelse og en 
ansæHelseskontJ som liJsammeo1 udgør rammerne for ansættelsen og uddannelsens gennemførelse. 

Vldenskabeftge assistenter- er en tidsbegrænset videnskabelig sblling. 

Forskeriadjunkt er en tidsbegrænset videreuddannelsesstilling 

Seniorforsker/lektor er som hovedregel en varig stiJiing, men kan opslås og besætles med tidsbegrænsning. 

Professor med særlige opgaver- stiDingen indebærer en tidsbegrænset varetagelse af funktionsbestemte 
opgaver samt opgaver i øvrigt. som er knyttet til professorstillinger. De funktionsbestemte opgaver kan have 
en varighed på 3 til 5 år med mulighed for forlængelse ti l 8 år. Efter udløb af sbllingen er vedkommende 
sikret en fortsat ansættelse på seniorforsker/lektor vilkår. 

Professor - et professorat er normalt en fast stilling, men kan også opslås og besættes med 
tidsbegrænsning. Ansættelsen sker noonalt på overenskomst vilkår, svarende til tjenestemandsansættelse i 
Ir. 37. Der ydes et pensionsgivende tillæg, der udligner forskellen mellem det aktuelle løntrin på den 
fællesakademiske lønskala og Ir. 37. 

Seniorrådgivere er som hovedregel en varig stilling, men kan opslås og besættes med tidsbegrænsning. 

7. Kvalifikations- og funktionstillæg-VIP 

7.1. Specielle kvalifikationstillæg til ph.d., videnskabelige assistenter, forskere og seniorforskere 

7 .1.1. Kriterier for specielle kvalifikationstillæg for ph.d.- stipendiater 

Der er tale om en uddannelsesstilling, hvor der nannalt Ikke ydes kvalifikationstillæg, der kan dog ydes et 
kvalifikationstillæg begrundet i særlige forudsætninger. 

7 .1.2. Kriterier for specielle kvalifikationstillæg for videnskabelige assistenter 

Der kan ydes et kvalifikationstillæg begrundet i erhvervede forudsætninger forinden ansættelsen f.eks. 
erhvervet ph.d.-grad eller begrundet i en særlig erhvervserfaringisærlige kvalifikationer i løsning af 
forsknings- og udviklingsopgaver. 

7 .1.3. Kriterier for specielle kvalifikationstillæg for forskere/adjunkter 

Da der er tale om en videreuddannelsesstilling ydes der nannalt ikke kvalifikationstillæg. 

Der kan ydes et kvalifikationstillæg begrundet i erhvervede forudsætninger forinden ansættelsen eller 
begrundet i en særlig erhvervserfaringisærlige kvalifikationer i løsning af forsknings- og udviklingsopgaver. 

7.1.4. Kriterier for specielle kvalifikationstillæg for seniorforskere/lektorer og vederlagsstørrelser 

Der kan udover stillingsmæssige tillæg ydes pensionsgivende kvalifikationstillæg på fire niveauer: 1, 2a, 2b 
og 3 på hhv. 25.000 kr., 20.000 kr., 10.000 kr. og 24.100 kr .. i 97-grundbeløb. (i alt hhv. 25.000, 45.000, 
55.000 og 79.100 kr. i 97-niveau) 
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Tabel 1 Eksempler på kvafrlikatior!Stil"æg {sluUrin, netto, 97- grundbeløb) 

StilJingskategori Skalaløn CentJaJe kvaUiD kval.bl l.2 kval.til1.2 kval.bl l.3 tillæg i alt SanEtswn 
tillæg .1 a b 

seniorrådg/lektor 260.188 67.100 3'll.288 
& kval.till. 1 260.188 67.100 25.000 25.000 352.288 
& kval.till. 2a 260.188 67.100 25.000 20.000 45.000 372.288 
& kval.till. 2b 260.188 67.100 25.000 20.000 10.000 55.000 382.288 
& kval.tiJI. 3* 260.188 67.100 25.000 20.000 10.000 24.100 79.100 406.388 
Særligt 260.188 min. 25.000 20.000 10.000 24.100 79.100 + nm. 426.38B 
kvalifikationstill 87.100 

• Alle som er tildelt kvalifikationstillæg 3 ender på samme lønniveau. 

KvalifikationstiHæg 1, 2a, 2b og 3, samt det særlige kvaftfikationstillæg er varige. 

Kvalifikationstillæg 1, 2a, 2b og 3 samt det særlige kvalifikationstillæg er i lighed med sbllingsmæssige tillæg 
knyttet til en given sblling og bortfalder, såfremt den ansatte skifter stilling. Ved stillingsskift har 
medarbejderne ikke krav på at opretholde tillæg fra den hidtidige stilling. Den samlede løn i den nye stilling 
afhænger af en konkret forhanetUng mellem ledelse og tillidsrepræsentant 

7 .1.4.1. Seniorforskere - kvalifikationstillæg 1 

Kvalifikationstillæg 1 ydes, hvis den videnskabelige medarbejder 

- udfører forskerarbejde gennem en stadig indsats og på en fuld tilfredsstillende måde, dvs. selvstændigt 
eller som projektleder for flere, 
-tager ansvar for og gennemfører større forskningsarbejder, 
- selvstændigt udarbejder forskningsprojekter, artikler eller andet formidlingsarbejde, herunder undervisning 
og myndighedsopgaver. 
- formår at etablere og indgå i samarbejde med rekvirenter og aftager af SBIIAAU's produkter 

7.1.4.2. Seniorforskere-kvalifikationstillæg 2a 

Kvalifikationstillæg 2a ydes, udover kvalifikationstillæg 1, hvis 

- medarbejderen på S Bi har opnået en særlig viden udover hvad der fagligt kræves for at blive 
seniorforskernektor. Denne viden skal have et niveau, der er dokumenteret og anerkendt internationalt
gennem deltagelse i internationale forskningsprojekter, artikler i internationale reviewede tidsskrifter samt 
deltagelse i internationale konferencer med paper. Den særlige viden skal endvidere være efterspurgt af 
SBi/AAU's kunder og i særlig grad bidrage til SBi/AAU's prestige. 
- seniorforskeren udviser særlige gode evner til at etablere og dyrke nye fag- eller forskningsområder, der 
har betydning for SBiiAAU. 

7.1.4.3. Seniorforskere-kvalifikationstillæg 2b 

Kvalifikationstillæg 2b ydes, udover kvalifikationstillæg 1 og 2a, hvis den videnskabelige medarbejder ud fra 
en helhedsvurdering af deres kvalifikationer har hævet sig over niveauet for kvalifikationstillæg 2a. og 
således udviklet sig yderligere inden for forskningsområdet 

7.1.4.4. Seniorforskere-kvalifikationstillæg 3 

Kvalifikationstillæg 3 ydes. ud over kvalifikationstillæg 1, 2a og 2b, hvis den videnskabelige medarbejder ud 
fra en helhedsvurdering af deres kvalifikationer i forhold til følgende punkter har opnået: 
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- En international førende position inden for et fagligt felt. der er af betydning for SBI /AAlls udvikfmg 
dokumenteret gennem artikler i reviewede tidssJaiftef og tilsvarende 
- Særuge gode evner til at etablere og gennemføle samarbejde med pæær uden for SBIIAAU - både 
videnskabelige medarbejdere eller praktiJære i indland og udland 
- Bidraget meget væsenDigt ti formidling, undervisning agfeDer myndighedsopgaver inden for områder, som 
er vigtige for S Bi 
-l sættig grad har bidraget til SBrs indtjening ved egen fofskning eller ved at initiere og sikre gennemførelse 
af forskningsprojekter. 
- Særftge gode evner til at etablere og dyrke nye fag- eler folskningsonvåder, der har betydning for 
SBifMU. 

7.1A.S Seniorforskere med særligt kvalifikationstiDæg 

Det sæs1Ige kvalifikationstillæg ydes, ud over kvalifikationstillæg 1, 2 og 3, hvis den videnskabelige 
medarbejder ud fra en helhedsvurdering af deres kvalifikationer i forhold til følgende punkter har opnået 

- min. 8 års anciennitet på lektor/seniorforskerniveau 
- en international førende position inden for et fagligt felt, der er af væsenUig betydning for SBI /AAU's 
udvikling dokumenteret gennem artilder i reviewede tidsskrifter og tilsvarende 
- i udpræget grad at have medvirket til videndeling 
- særlige gode evner til at etablere og gennemføre strategiske samarbejde med parter uden for SBIIAAU -
både videnskabelige medarbejdere eller prakb"kere i indland og udland 
- bidraget meget væsentligt til fonnidting, undervisning og/eller myndighedsopgaver inden for områder, som 
er vigtige for SBi 
- i særlig grad har bidraget til ssrs indljening til forskningsområde, herunder ph.d. og lignende. 
- forskningsresultater og/eller undervisningskompetence, der ligger i top. 

7. 2. Andre kvalifikationstillæg 

7 .2.1. Kvalifikationstillæg til professorer med særlige opgaver 

Professorer rnso indplaceres på ae-lønskalaen - normalt lønmæssigt svarende tillønramme 37 begrundet i 
særlige kvalifikationer, særlige opgaver og særligt omfattende arbejde nationalt og internationall 

Kvalifikationsniveauet for prof. mso svarer bl de ordinære professorstillinger, men for en prof. mso lægges 
der vægt på , at ansøgeren har potentiale til at videreudvikle fagområdet og har dokumenteret original 
videnskabelig produktion på internationalt niveau. Samtidig skal vedkommende kunne varetage særlige 
funktionsbestemt opgaver, der er knyttet til stillingen, da stillingen jo er tidsbegrænset. 

Kvalifikationstillæg kan forhandles. 

Vilkårene for tilbagetræden fra en stilling som professor mso skal aftales ved ansættelsen. 

7.2.2. Kvalifikationstillæg til professorer 

Kvalifikationskravene for en professor er: dokumenteret en høj grad af original videnskabelig produktion på 
internationalt niveau, herunder videreudviklet et fagområde. Vedkommende skal kunne varetage 
forskningsledelse og evt. andre ledelsesfunktioner. Der kan også stilles andre krav: feks. l forhold til viden
og teknologioverførsel samt f.eks. Patentering og samarbejde med eksterne parter. 

Kvalifikationstillæg kan forhandles. 

7 .2.3. Kvalifikationstillæg til seniorrådgivere 

5 



Seniooådgivere kan efter fomandling ydes et kvali5lcationst for fx at udføre rådgivningsarbejde gennem 
en S!adig indsa2s og på en fuld tilfredsstilende made, dvs.. ~eller som projektleder for flere, 
-lager ansvar for og gennemfører større rådgivningsopgaver 
- selvstændigl udarbejder rådgivningsprojekter, artilder eller andet formidfmgsarbejde, bl.a. 
rnyndighedsl"ådivning 
- fonnår at elablele og indgå i samarbejde med rekvirenter og aftaler af SBiiMtrs pnxlukler. 

1 .3. Krilerier for funktionstillæg og principper for vederlagssflmelse for a lle videnskabeUge 
medarbejdere 

FunJctionstillæg er knytlet til varetagelse af konkrete, nærmere definerede arbejdsopgaver, ansvarsområder 
eller ledelsesfunktioner. 

Der ikan f.eks. ydes funktionstitlæg for: 
- varetagelse af særlige koordineringsopgaver eller specialistfunktioner 
- varelageise af udviklingsopgaver både inden for forskning, uddannelse, myndighedsrådgivning og 
fomOOiing 
- varetagelse af særlige opgaver, der indebærer en sb!Jrre arbejdsindsats 

Ydelsen af funktionstillæg forudsætter, at der i aftalen for tiDægget foreligger en beskrivelse af, hvilke 
funktioner tJllægget gives for. De nye funktioner indarbejdes i stillingsbeskrivelsen. 

Funktionstillægget er på minimum 9.900 kr. i 97-grundbetøb. 

7 A. Kriterier for engangsvederlag og principper for vederlagsstørrelse for alle videnskabelige 
medarbejdere 

Engangsvederlag er et tillæg, der ydes en gang til honorering af en særlig og ekstraordinær indsats. Det kan 
f.eks. dreje sig om en særlig indsats på vejlednings- eller undervisningsområdet, en betydelig 
forskningsindsats eller tilvejebringelse af store eksterne midler eller ledelse af et kompleks forskningsprojekt, 
afgrænsede ledelsesopgaver, ud- og afvikling af store og arbejdskrævende konferencer. En særlig indsats i 
forbindelse med ph.d.-studerende eller bidraget til at tittrække gæsteforskere. Tæft for og evnen til at 
opdyrke myndighedsopgaver og tværgående samarbejder. listen er ikke udtømmende. 

Engangsvederlaget er for tiden på 20.000 kr. for en fuldtidsstilling 

Ph.d.-stipendiater, der har ydet en særlig indsats eller opnået at publicere artikler ud over, hvad der har 
været fastsat i studieplanen, kan tildeles et engangsveder1ag på 10.000 kr. 

7.5. Engangsvederlag relateret til opfyldelse af SBi's resultatkontrakt 

Resultatløn gives som engangsvederlag for en særlig indsats, der har bidraget til opfyldelse af målene i 
AAU/SBi's resultatkontrakt med EBST. 

Der henvises i øvrigt til lokalaftale om udmøntning af engangsvederlag relateret til opfyldelse af S Bi' s 
resultatkontrakt (vedlægges som bilag). 

Engangsvederlaget er for tiden på 20.000 kr. for en fuldtidsansat videnskabelig medarbejder. 

Det er en forudsætning for at komme i betragtning til engangsvederlag fra resultatlønspuljen, at man har 
været ansat mindst 9 måneder af den periode, der udbetales resultatløn for. 
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8. Kvafifikdons- og funktionstillæg - teknisk-drninisbaliwe AC-medalbejder'e ansat ved SBi 

8.1. SpedeiJe bafifilrationstiBæg og principper for vederlagsstøJ i Ise 

8.1.1. Kvatifi11ationst l 
Der kan ydes et kvalifiJætionstillæg (l) på 20.000 kr. i 97-grundbeløb, hvis medarbejderen 
- har erfaring inden for det pågældende arbejdsonride, opnået en1en gennem sit ansætleisesfortid på 
SBiiMU eDer ved tidligere beskæftigelse 
- sefvs!ændigt kan tage ansvar for samt udføre fagligt krævende opgaver inden for sit arbejdsområde, 
- formår at indgå i værdiskabende samarbejder med andre personalegrupper og eksteme parter. 

8.12 . Kvalifbtionsb1Jæg 11 
Der kan ydes et kvaflfikationstillæg (Il) på min. 9.900 kr. i 97 -grundbeløb ud over kvalifikationstillæg l, hvis 
medarbejderen 
- har en sætfg viden af værdi for SBVAAU, ud over hvad der almindeligvis kræves i den pågældende stilling. 
- kan dokumentere udmærkede og omfattende resultater af sit arbejde inden for det pågældende 
arbejdsområde, enten gennem sit ansættelsesforhold ved SBi/AAU eller ved tidligere beskæftelse 
-løbende har vedrigeholdt og videreudviklet sine faglige kompetencer, bl.a. gennem efter- og 
videreuddannelse samt deltagelse i faglige fora o. lign. 
- bes1dder særfige tværfaglige kompetencer som er særlig relevant for SBi's arbejdsområder. 

8~ Kriterier for funktionstiDæg og principper for vederlagsstørrelse 

Funktionstillæg er knyttet til varetagelsen af konkrete, nærmere definerede arbejdsopgaver, ansvarsområder 
eller ledelsesfunktioner. 

Der kan f.eks. ydes funktionstillæg for: 
- ledelse af eller detlageise i større omstillings- og udviklingsprojekter 
- varetagelse af særlige koordineringsopgaver eller specialistfunktioner 
- varetagelse af særlige opgaver, der indebærer en større arbejdsindsats 

Ydelsen af funktionstillæg forudsætter, at der foreligger en funktionsbeskrivelse. 

Funktionstillægget er på min. 9.900 kr. i 97-grundbeløb. 

8.3. Kriterier for engangsvederlag og principper for vederlagsstørrelse 

Engangsvederlag er et tillæg, der ydes en gang til honorering af en særlig og ekstraordinær indsats. Det kan 
f.eks. dreje sig om en ekstraordinær selvstændig eller koordinerende indsats i forbindelse med et 
udviklingsprojekt eller indførelse af nye it-systemer, særdeles god varetagelse af f.eks. udviklings-. 
formidlings-, forsknings eller undervisningsopgaver, særlig indsats i spidsbelastningsperioder mv. Listen er 
ikke udtømmende. 

Engangsvederlaget er for tiden på 20.000 kr. for en fuldtidsansat medarbejder. 

8.4. Engangsvederlag relateret til opfyldelse af SBi's resultatkontrakt 

Resultatløn gives som engangsvederlag for en særlig indsats, der har bidraget til opfyldelse af målene i 
AAU/SBrs resultatkontrakt med EBST. 

Der henvises i øvrigt tillokalaftale om udmøntning af engangsvederlag relateret til opfyldelse af S B i's 
resultatkontrakt (vedlægges som bilag). 

Engangsvederlaget er for tiden på 20.000 kr. for en fuldtidsansat AC-medarbejder. 
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Det er en forudsætning for at komme i betragtning til engangsveder1ag fra resuftaUenspuJjen, at man har 
været ansat mindst 9 måneder af den periode, der udbetales resullalløn for. 
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9. Kvalifilrations- og f'unlllionstill- HK"ere ansat ved SBi 

Inden for rammerne af AAU's l.olcalafta!e om principper for lønfasfsættelse, Ny løn for iJdæ..akademisk 
Teknisk Administrativt Personate ansat ved AaDlorg Universitet (sagsnr. 2004-213101-0039).og tilhørende 
protokollater aftales der følgende på SBi De følgende kriterier er et supplement bl otganisationsaftalen og 
lokalaftalen på AAU. 

9.1. SpecieDe ltvalifikdonstillæg for konlorfunlctionærer og principper for vededagssmnelse 

For kontorfunktionærer er aftalt følgende særlige tillægsstruktur for varige tillæg. 

løngruppe 2, sals l (hidtidige assis1en1er) 

Der kan på trin 2 ydes et tillæg på 11.800 kr. (niveau 1.10.97), hvis medarbejderen opfylderfølgende 
betingelser: 

- forskningsiSBi relevant erfaring 
- serviceminded 
- ansvarlighed i opgaveløsningen 
- evne til teamsamarbejde 

løngruppe 2, sats 11 (hidtidige overassistenter) 

Der kan ydes et tillæg på 29.300 kr. (niveau 1.1 0.97), hvis medarbejderen opfylder følgende betingelser: 

- er afdelingssekretær uden budgetansvar/adgang til økonomisystem 
- har selvstændige arbejdsopgaver på sagsbehandlingsniveau 
- er i stand til selvstændigt at finde løsninger 
- kunne udvikle/effektivisere det daglige arbejde 
- kan tage et selvstændigt initiativ 
- er fortrolig med alle relevante værktøjer på kvalificeret niveau 

løngruppe 3 {hidtidige kontorfuldmægtige og ekspeditionssekretærer/afdelingsleder) 

Der kan ydes et tillæg på 23.000 kr. (niveau 1.10.97), hvis medarbejderen ud over overnævnte betingelser 
for løngruppe 2, sats Il opfylder følgende betingelser: 

- er afdelingssekretær med budgetarbejde/adgang til økonomisystemet 
- ansvar for at producere budget- og opfølgningsmateriale samt at kvalitetssikre projekt- og ressourcedata i 

økonomisystemet 
ELLER 
- har selvstændigt ansvar for regnskab og løn 
- er i besiddelse af en lang erfaring og stor viden på området 
- har vist evne og vilje til at holde sig ajour med teknologisk eller anden udvikling på området. 

9.2. Kriterier for funktionstillæg og principper for vederlagsstørrelse 

Funktionstillæg er knyttet til varetagelse af konkrete, nærmere definerede arbejdsopgaver, ansvarsområder 
eller ledelsesfunktioner. 

Der kan f.eks. ydes funktionstillæg for: 

- ledelse af eller deltagelse i større omstillings- og udviklingsprojekter 
-varetagelse af særlige koordineringsopgaver eller specialistfunktioner 
- varetagelse af særlige opgaver, der indebærer en større arbejdsindsats 

Ydelsen af funktionstillæg forudsætter, at der foreligger en funktionsbeskrivelse. 
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Funktionstillægget er på min. 8 .200,- kr. i 97 -grundbeløb. 

9.3. Kriterier for engangsvedertag og principper for vederlagsstørre 

Engangsvedefiag er et tillæg, der ydes en gang li honorering af en sæffig og ekstraoniinær indsats. Det kan 
f.eks. dreje sig om en ekstraordinær selvstærKfiQ ener koordinerende indsats i forbindelse med et 
udviklingsprojekt eDer indførelse af nye it-systemer, særdeles god varetagelse af f.eks. udviJdingsopgav, 
fleksibilitet i fort:Jindelse med overtagelse af nye opgaver, særtig indsats i spidsbelastningsperioder mv. 
Listen er ikke udtømmende. 

Engangsvedertaget er for tiden på 12..000 kr. for en fukltidsansat medarbejder. 

9A. Engangsvedertag relateret til opfyldelse af SBi"s resultatkontrakt 

Resultatløn gives som engangsvedel1ag for en særlig indsats, der har bidraget til opfyldelse af målene i 
AAUISBrs resultatkontrakt med EBST. 

Der henvises i øvrigt til lokalaftale om udmøntning af engangsvedertag relateret til opfyldelse af sars 
resultatkontrakt (vedlægges som bilag). 

Engangsvedertaget er for tiden på 12.000 kr. for en fuldtidsansat HK-medarbejder. 

Det er en forudsætning for at komme i betragtning til engangsvedertag fra resultatlønspuljen, at man har 
været ansat mindst 9 måneder af den periode, der udbetales resultatløn for. 
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10. Cheftensområdet 

ADe afdelingschefer og medarbejdere i løruamme 35 og 36 er omfattet af cheflønspuljen. 

Ttl denne gruppe kan der aftales kvaJifiJcations- og funktionstillæg samt engangsvederlag af cheflønspuljen. 

Ti1 afdelingschefer ydes primært engangsvederlag og tidsbegrænsede tillæg, herunder funktionstillæg. 
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11. Forhandlingsprocedure for alle medarbejdere ansat ved SBI 

Den lokale IøndaM else sker på baggrund af SBi"s samlede budget bl medafbejdeme og lønudviklingen. 

Forbandfingerne for alle medarbejdere ved SBi sker normalt i 2 . kvartal 

Lønforhandfmger kan herudover aftales, når der er nye funktioner eDer nye, væsentlige opgaver og/eDer 
arbejdsomJægninger. 

Forud for årets forhandlinger orienterer administrationschefen på et møde tillidsrepræsentanterne om 
budgettet og lønudviklingen. Tidsplanen samt processen aftales på samme møde. Endvidere skal der på 
samme møde udmeldes en vejledende fordeling til henholdsvis tillæg og engangsvederlag. 

Til brug for lønforhandlingerne udarbejdes der lønstatistikllister for medarbejderne ved SBi og ved AAU. 

Afdelingscheferne udarbejder en prioriteret indstilling til direktøren, om hvilke medarbejdere der ønskes at 
komme i betragtning til de årtige lønforhandlinger. Medarbejderen kan ansøge sin afdelingschef om tillæg, 
men medarbejderen kan også altid ansøge om tillæg eller vederlag via tillidsrepræsentanten. Såfremt der 
ikke er en tillidsrepræsentant kan medarbejderen ansøge via vedkommendes organisation. 

Det tilstræbes at anvende et rimeligt effektivt tidsforbrug på lønforhandlinger, og på den baggrund vil 
processen blive til rettelagt således, at der nannalt lønforhandles mellem direktøren og alle 
tillidsrepræsentanterne på samme møde. 

Til lønforhandlingerne aftales det, hvomår tillæg er gældende fra og hvilke begrundelser der gives for tillæg 
og engangsvederlag. 

12. Offentlighed 

SBi ønsker størst mulig åbenhed om aftalerne om tillæg og vedertag. På den baggrund er der som 
udgangspunkt åbenhed om resultaterne af forhandlingerne. 

13. Ikrafttræden og opsigelse 

Lønpolitikken for trådte oprindelig i kraft den 8. juli 2008, og er revideret den 24. maj 201 O. Lønpolitikken 
evalueres senest efter 3 år fra den oprindelige indgåelsesdato, og dvs. at der skal forelægge en evaluering 
af indeværende lønpolitik senest den 8. juli 2011 . Processen aftales i SoS. 

Hver af parterne kan altid opsige aftalen med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. 

14. Underskrifter 

Dato: 

For DJØF m.fl. For IDA 
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:t;i/drM~ 
For Forbundet 
Kommunikation og 
Sprog 

Bilag: lokalaftale om udmøntning af engangsvederlag relateret ti l opfyldelse af SBrs resultatkontrakt 
(tidligere kaldet resultaUøn} 
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