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FSU 

Kriterier for udmøntning af ny løn for 2012 (forhandling af TAP 

samt D-VIP) 

 
 Af ”Aftale om principper for afvikling af lønforhandlinger på AU” fremgår, at 

lønforhandlingskriterier for den kommende lønforhandling skal på dagsorde-

nen på møder i FSU og LSU’erne. Formålet med disse møder er, at samar-

bejdsudvalgene hvert år inden den årlige lønforhandling drøfter, hvilke særli-

ge formål og indsatsområder lønforhandlingerne skal understøtte. Drøftelsen 

skal også bidrage til at fokusere lønforhandlingen, således at den opfylder må-

lene om, at den understøtter AU´s strategi og mål.  

 

Hvad skal drøftes?  

På baggrund af de lønforhandlingskriterier, der fremgår af AU’s lønpolitik, jf. 

personalepolitikken, har FSU og LSU’erne mulighed for at konkretisere disse 

overordnede kriterier på en måde, så de understøtter og supplerer hinanden.  

 

AU’s lønpolitiks lønforhandlingskriterier:  

”Lønforhandling baserer sig på anvendte faglige og personlige kompetencer 

og udvikling, arbejdsindsats, resultater, innovationsevne og engagement i 

jobbet og arbejdspladsen. Evnen til at understøtte målene i universitetets 

overordnede strategi samt lokalt opstillede mål indgår ligeledes.”  

 

Tillægstyper og udmøntning 

Der er tre typer af løntillæg; kvalifikationstillæg, funktionstillæg samt resul-

tatløn. Dertil kommer engangsvederlag. 

Udmøntning af kvalifikations- og funktionstillæg har et fremadrettet sigte, re-

sultatløn er rettet imod et kommende veldefineret og målbart resultatmål, 

imens engangsvederlag udmøntes for et allerede udført arbejde. 

 

Kvalifikationstillæg: 

Udgangspunktet for udmøntning af kvalifikationstillæg er, at de kvalifikatio-

ner og kompetencer, der honoreres, er medvirkende til/understøtter at opnå 

de strategiske målsætninger i Health´s overordnede strategi. 
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Dette betyder, at ledere og medarbejdere skal overveje, hvilke kompetencer, 

der kræves for at nå målene i strategien for 2013 – 2017. 

 

Funktionstillæg 

Udmøntes i henhold til nedenstående kriterier samt de strategiske målsæt-

ninger. 

 

Resultatløn 

Arbejdet med strategien i efteråret, hvor de overordnede målsætninger ned-

brydes i delmål, vurderes at skulle være på plads, før der kan udmøntes resul-

tatløn i henhold til de strategiske målsætninger. 

 

Engangsvederlag 

Er en bagudrettet honorering af en ekstraordinær indsats.  

 

Kriterier 2012 

I forbindelse med begrundelser for udmøntning af tillæg kan alle medarbejde-

re ved Health til inspiration tage udgangspunkt i nedenstående: 

 

• Prioritering af medarbejdere, der viser særlige kvalifikationer i for-

hold til internationalisering 

• Prioritering af medarbejdere, der i særlig grad bidrager til interdisci-

plinær forskning 

• Prioritering af medarbejdere, der særligt bidrager til realiseringen af 

AU´s mål for talentudvikling 

• Prioritering af medarbejdere, der særligt bidrager til at løse omverde-

nens krav om videnudveksling 

• Prioritering af medarbejdere, der yder særlige bidrag til etablering af 

et fleksibelt indre uddannelsesmarked 

• Prioritering af medarbejdere, der har en ekstraordinær forsknings-

produktivitet og/eller en særlig undervisningskvalitet eller medvirker 

dertil 

• Honorering af medarbejdere, der efter relevant kompetenceudvikling 

tilfører arbejdspladsen værdi i forhold til anvendelse af de nye kompe-

tencer. At en medarbejder har gennemført kurser og uddannelser, bør 

ikke i sig selv være et kriterium. At formå at bringe de erhvervede 

kompetencer i spil kan derimod være et kriterium 

 

 

Kriterierne bør være så konkrete som muligt og med afsæt i de specifikke for-

hold i de enkelte enheder (strategi, mål, resultater og lønforhold) holdt op 

mod den ønskede fælles udvikling på Health/Universitetet. 


