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Kriterier for tildeling af løntillæg 
Alle medarbejdere sikres en løbende reallønsudvikling via overenskomstfastsatte regu-
leringer af lønnen. Herudover er det muligt ved en årlig forhandlingsrunde at tildele et 
tillæg eller vederlag til medarbejdere, der udover forventelig positiv udvikling yder en 
ekstraordinær indsats. 

 

A. Kvalifikationstillæg og engangsvederlag 
Kvalifikationstillæg knytter sig til den enkeltes personlige kvalifikationer eller stillingen, 
herunder uddannelse, erfaringer og mere bløde kriterier som omstillingsparathed, 
brugerorientering, samarbejdsevne, etc. Kvalifikationen skal have blivende karakter, og 
tillægget er pensionsgivende. Engangsvederlag gives for en særlig ydet indsats i en re-
levant periode, og vederlaget er som udgangspunkt ikke pensionsgivende. Det skal 
præciseres, at nedenstående liste ikke står i prioriteret orden. 

Brugerorientering og blik for forretningen 
• Medarbejderen udviser i særlig grad engagement i forbindelse med at udvikle ser-

vices og forretningsgange med udgangspunkt i brugernes behov gennem inddra-
gelse og bidrager til at skabe mærkbare resultater. 

• Medarbejderen formår i sin opgavevaretagelse, bestræbelser på målopfyldelse og 
forslag til udvikling af drift og strategi at sammentænke brugernes behov såvel som 
AUs strategiske målsætninger og lokalt opstillede mål. 

• Medarbejderen udfører sit arbejde med fokus på forretningen med meget høj grad 
af imødekommenhed i alle relationer og yder en optimal service, der er med til at 
få opgaverne til at lykkes og skaber værdi for slutbrugeren og/eller universitetet. 

Kvalitet og produktivitet i opgaveløsningen 
• Medarbejderen viser engagement, er initiativrig og proaktiv i forbindelse med at 

udvikle processer og strategier med henblik på dels at øge kvaliteten for brugere og 
dels at udvide kapaciteten gennem bedre ressourceudnyttelse og derigennem væ-
re i stand til at imødekomme nye behov.  

• Medarbejderen løser drifts- og/eller udviklingsopgaver med usædvanlig høj kvalitet 
og målopfyldelse set i relation til universitetets kernefunktioner og/eller vigtige mi-
lepæle for AU FE. 

• Medarbejderen evner i særlig høj grad at maksimere sit bidrag inden for den tilrå-
deværende tid. 
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Fleksibilitet og fornyelse i forhold til opgaver 
• Medarbejderen tænker proaktivt i forhold til at håndtere nye krav og behov fra 

brugere og AU. 
• Medarbejderen yder væsentlige bidrag til hensigtsmæssige problemløsningsmodel-

ler og udvikling af nye/bedre administrative rutiner. 

• Medarbejderen er usædvanlig omstillingsparat i forhold til håndtering af nye opga-
ver og påtager sig gerne ekstra ansvar. 

Samarbejde med kollegaer og eksterne interessenter 
• Medarbejderen udviser en særlig evne til at samarbejde og dele viden med kolle-

gaer i egen og andre administrative enheder og yder derigennem væsentlige bidrag 
til etablering af tværgående løsninger for Aarhus Universitet. 

• Medarbejderen leverer et selvstændigt bidrag til et usædvanligt godt samarbejde 
med eksterne interessenter af betydning for Aarhus Universitet. 

Relevant kompetenceudvikling/faglige udvikling 
• Medarbejderens initiativer til udvikling og kompetenceudvikling bunder i såvel bru-

gernes, egne, enhedens og organisationens behov. 
• Medarbejderen har øget sine kompetencer væsentligt fx via deltagelse i kurser, 

jobbytte, ”staff training”-ophold og opgaverotation. De nye kompetencer anvendes 
løbende og i et væsentligt omfang og bidrager til at øge kvaliteten i arbejdet 
og/eller bevirker, at medarbejderen kan løse opgaver med større kompleksitet og 
med større ansvar end tidligere. 

Fastholdelse 
• Medarbejderen har kvalifikationer/kompetencer, der er af særlig vigtighed for AU 

FE og Aarhus Universitet i øvrigt. 

 
 
  



AU Forskning og Eksterne Relationer 
 

23. september 2015 
 

B. Funktionstillæg 
Funktionstillæg kan fx være tillæg for særlige funktioner, der varetages i en bestemt 
periode. Tillægget er midlertidigt (så længe funktionen varetages) og pensionsgivende. 
 
Ledelsesansvar 
• Medarbejderen har ansvar for faglig ledelse og koordinering. 

Specialistfunktioner 
• Medarbejderen har særlig stor viden på et afgrænset og/eller forretningskritisk 

område af betydning for Aarhus Universitet. 


