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Af s ni t 2, Gr uppe 1
Lb. nr .
Aftale
om

klassificering af ledere og undervisere
ved
Ilinniarfissuaq/Seminariet, Socialpædagogisk Seminarium,
Socialrådgiveruddannelsen/ISI og Sprogcenteret.

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
Hjemmestyres

og

kommunernes

tjenestemænd

i

Grønland,

indgået

nedenstående aftale om klassificering af følgende stillinger:

§ 1
Generelle klassificeringer.

Stillingsbetegnelse

Lønramme

Særligt tillæg i
årligt grundbeløb
(1. april 1991)

stk. 1
Ilinniarfissuaq/Seminariet
Rektor

37
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66.750

- 2–
Ny

37

75.460

Stillingsbetegnelse

Lønramme

Studieleder

35

27.290

36

14.980

Ny

Særligt tillæg i
årligt grundbeløb
(1. april 1991)

Rådighedstillæg

37.810

stk. 2

Socialpædagogisk Seminarium
Rektor
Ny

36

27.870

37

55.720

stk. 3
Socialrådgiveruddannelsen/ISI
Rektor
Ny

36

27.870

37

55.720

stk. 4

Sprogcentret/Oqaatsinik Pikkorissarfik

Rektor
Ny

36

27.870

37

55.720
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- 3 § 2
Adjunkter/lektorer.

Stillingsbetegnelse

Skalatrin

Adjunkt/lektor

24,27,29,31,33,39,41,43,45

ny

Stk. 2.

Særligt tillæg i
årligt grundbeløb
(1. april 1991)

31,33,39,41,43,45

Ansættelse som adjunkt/lektor forudsætter en akademisk

uddannelse.

Første indplacering sker med titlen adjunkt, hvor ska-

latrin 31 finder anvendelse.

Skalatrin 31 er ét årigt og skalatrin

33,39,41,43,45 er 2 årige.

Stk. 3. Indplacering i lønforløbet sker ud fra den tid efter bestået
eksamen, hvor pågældende adjunkt/lektor har optjent lønanciennitet.

Stk. 4. Når en adjunkt i to år har oppebåret løn på skalatrin 43,
sker oprykning til skalatrin 45 med titlen lektor.

Stk. 5. Adjunkt/lektorer, som varetager stillinger, hvortil er knyttet selvstændige afgørelser inden for væsentlige sagsområder, eller
som forudsætter en betydelig specialviden, særlig pædagogisk indsigt
eller andre tilsvarende særlige kvalifikationer, kan efter forhandling mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniagartuut Kattuffiat ASG
oprykkes til lønramme 34.

----------------------------ØD J.nr. 16.30/120/2003 ASG

- 4 § 3
Tillæg til adjunkter/lektorer.

Adjunkter/lektorer ansat med fuldt pligtigt undervisningstimetal oppebærer et undervisningstillæg på 25.540 kr. i årligt grundbeløb.
Tillægget ydes forholdsmæssigt til deltidsansatte.

Stk. 2. Når en lektor i 1 år har oppebåret løn på sluttrin, ydes et
særligt tillæg på 8.720 kr. i årligt grundbeløb. Efter at have
oppebåret løn på sluttrin i 3 år, stiger dette særlige tillæg til
24.380 kr. i årligt grundbeløb.

Stk. 3. Ved oprykning til lønramme 34, jf. § 2, stk. 5 ydes der altid
et særligt tillæg på 8.720 kr. i årligt grundbeløb.

§ 4
Faglærere.

Særligt tillæg i
årligt grundbeløb
(1. april 1991)

Stillingsbetegnelse

Skalatrin

Faglærere

24,26,28,33,35,37,39

9.150

30,33,35,37,41,43,45

12.770

Ny

Stk. 2.

Indplacering i lønforløbet sker ud fra den tid efter bestået

eksamen, hvor pågældende faglærer har optjent lønanciennitet.

Stk. 3.

Faglærere kan få medregnet en forholdsmæssig del af anden

relevant erhvervserfaring end undervisningserfaring i lønancienniteten indtil et maximum på 6 år. Evt. forhøjet lønanciennitet fastlæg----------------------------ØD J.nr. 16.30/120/2003 ASG

- 5 ges på ansættelsestidspunktet. For faglærere, der er ansat før 1.
april 1997 vil evt. forhøjet lønanciennitet få virkning fra sidstnævnte dato.

Stk. 4. Første indplacering sker på skalatrin 30, dog jf. stk. 3. Oprykning til højere skalatrin sker efter to års ansættelse på hvert
skalatrin, jvf. § 4.

§ 5
Tillæg til Faglærere.
Stk. 1. Faglærere oppebærer et faglærertillæg på 12.770 kr. i årligt
grundbeløb pr. 1. april 1991.

Stk. 2. Til områdelederen for Socialpædagogisk Seminarium ydes for
varetagelse af ledelse på uddannelsesområdet med ansvar for økonomisk
styring, ansvar for pædagogisk udvikling, ansvar for tilsyn med og
vejledning af elever m.v. et områdeledertillæg på 22.640 kr. i årligt
grundbeløb.

Stk. 3. Til en lærer, som pålægges at udføre ledelse af en lokalafdeling, ydes et områdeledertillæg på 22.640 kr. i årligt grundbeløb.
Hvor en lærer er hvervet for en kortere periode end 1 år, vil
tillægget blive beregnet og anvist som 1/12 pr. påbegyndt måned.

Stk. 4. Tillæggene erstatter tillæg, som tidligere er ydet i henhold
til faglærernes tjenestetidsaftale.

§ 6
Regulering.
De i §§ 1 og 4 nævnte tillæg er anført i grundbeløb pr. 1. april 1991
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- 6 og reguleres efter den for tjenestemænd i Grønland til enhver tid
gældende aftale om regulering af særligt tillæg indenfor ASG området.
§ 7
Ikrafttræden.
Denne aftale træder i kraft den 1. januar 2004.

Nuuk, den 30. juni 2004

Jens Egede Bjarnholt

P.L.V

(sign.)

(sign.)

_____________________

_____________________

Ilinniagartuut Kattuffiat/

André Guttesen

Akademikernes Sammenslutning
I Grønland

Hermed udgår klassificeringsaftale for :
-

visse ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq/Seminariet,
Socialpædagogisk Seminarium, Socialrådgiveruddannelsen ISI samt
Oqaatsinik Pikkorissarfik af den 8. juni 2001.
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