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 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 
 Serie C-I 
 
 
30. juni 2004     Afsnit 2, Gruppe 1 

Lb.nr. 
 

 Aftale 

 

 om 

 

 klassificering af ledere og undervisere 

 indenfor erhvervsuddannelsesområdet i Grønland 

 

Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniagartuut Kattuffiat / 

Akademikernes Sammenslutning i Grønland – ASG – i henhold til § 47, 

stk. 1 i Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjem-

mestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, indgået nedenstående 

aftale om klassificering af følgende stillinger: 

 

 

§ 1 

Visse stillinger ved Erhvervsskolerne. 

 

         Særligt tillæg i 

årligt grundbeløb 

Stillingsbetegnelse  Lr    (pr. 1. april 1991) 

 

Forstandere    37     55.720 

    Ny 37     62.690 

Niuernermik Ilinniarfik/Handelsskolen - Qaqortoq, 

Sanaartornermik Ilinniarfik/Bygge & Anlægsskolen. 
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         Særligt tillæg i 

årligt grundbeløb 

Stillingsbetegnelse  Lr    (pr. 1. april 1991) 

 

Uddannelseschef   36    Ny 14.980 

         Rådighedstillæg 37.810 

Sanaartornermik Ilinniarfik/Bygge & Anlægsskolen.  

 

Ny, Inspektører   35      14.980 

Rådighedstillæg 25.540
      
    

Stk. 2.  for så vidt angår stillingen som Uddannelseschef ved Sanaar-

tornermik Ilinniarfik/Bygge & Anlægsskolen, ydes rådighedstillægget 

som godtgørelse for rådighedsforpligtigelse, bortfald af særlige 

ydelser samt mistede fridage. 

 
 

§ 2 
Særligt uddannede faglærere ved erhvervsuddannelsen. 

 

         Særligt tillæg i 

årligt grundbeløb 

Stillingsbetegnelse Skalatrin    (pr. 1. april 1991) 
 

 

Særligt uddannede faglærere 

   24,26,28,33,35,37,41,43 og 45     9.150 

    

   Ny 30,33,35,37,41,43 og 45   12.770 

 

 

Stk. 2.  Når en stilling ved handelsskolerne opslås med henblik på 

besættelse med en faglærer med akademisk uddannelse, HA- eller HD-
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uddannelse, kan ansættelse ske efter skalatrinsforløbet jf. stk.1. 

Stk. 3. Når en stilling ved de tekniske skoler opslås med henblik på 

besættelse med en faglærer med uddannelse som diplom- eller civil-

ingeniør, anden akademisk uddannelse eller relevant videregående ud-

dannelse inden for det tekniske område, kan ansættelse ske efter ska-

latrinsforløbet jf. stk.1. 

 

Stk. 4. Når en stilling ved skipperskoler opslås med henblik på be-

sættelse med en faglærer med uddannelse som styrmand/skibsfører, kan 

ansættelse ske efter jf. stk.1. 

 

 

§ 3 

Anciennitetsforløb for særligt uddannede faglærere. 

Indplacering i lønforløbet sker ud fra den tid efter bestået eksamen, 

hvor pågældende faglærer har optjent lønanciennitet. 

 

Stk. 2. Faglærere kan få medregnet anden relevant erhvervserfaring 

end undervisningserfaring i lønancienniteten indtil et maximum på 6 

år. Evt. forhøjet lønanciennitet fastlægges på ansættelsestidspunk-

tet. For faglærere, der er ansat før 1. april 1997 vil evt. forhøjet 

lønanciennitet få virkning fra sidstnævnte dato. 

 

Stk. 3. Første indplacering sker på skalatrin 30, dog jf. stk. 2. Op-

rykning til højere skalatrin sker efter to års ansættelse på hvert 

skalatrin, jf. § 2. 

 

  

§ 4 

Faglærertillæg. 

Særligt uddannede faglærere oppebærer et faglærertillæg på 12.770 kr. 
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i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991. 

 

§ 5 

Datamatikertillæg. 

Faglærer, der underviser i EDB og som har videreuddannelse som data-

matiker m.v., ydes et særligt tillæg på kr. 16.250 i årligt grundbe-

løb pr. 1. april 1991.  

 

 

§ 6 

Områdeledertillæg. 

Særligt uddannede faglærere, der pålægges at varetage ledelsesmæssige 

og administrative opgaver på et uddannelsesområde, ydes et områdele-

dertillæg på 22.640 kr. i årligt grundbeløb. 

 

Stk. 2. Såfremt de ledelsesmæssige og administrative opgaver på et 

uddannelsesområde ikke varetages af en områdeleder, men i stedet ud-

føres af flere faglærere eller særligt uddannede faglærere på indi-

viduelt aftalte vilkår for arbejdstimeberegning, deles tillægget for-

holdsmæssigt. 

 

Stk. 3. Tillæggene erstatter tillæg, som tidligere er ydet i henhold 

til faglærernes tjenestetidsaftale. 

 

 

§ 7 

Regulering. 

De i §§ 1, 4 - 6 nævnte tillæg er anført i grundbeløb pr. 1. april 

1991 og reguleres efter den for tjenestemænd i Grønland til enhver 

tid gældende aftale om regulering af særligt tillæg indenfor AS-G om-

rådet. 
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§ 8 

Ikrafttræden. 

Denne aftale har virkning fra den 1. januar 2004. 

 

 

 

Nuuk, den 30. marts 2004 

 

 

    Jens Egede Bjarnholt         P.L.V 

        (sign.)                            (sign.) 

 _____________________ _____________________ 

 Ilinniagartuut Kattuffiat/  André Guttesen 

Akademikernes Sammenslutning 

 I Grønland 

 

 

Hermed udgår klassificeringsaftaler for ovennævnte stillinger af den 

8. juni 2001 for så vidt angår forstandere og særligt udlærte faglæ-

rere samt klassificering af uddannelseschef af den 26. september 2001 

samt udgår aftale fra 2001 mellem Atorfillit Kattufiat for så vidt 

angår Inspektører. 
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