
Kriterier for tildeling af løntillæg i AU Uddannelse 
 
Lønkriterierne er udarbejdet for at sikre, at den lokale løndannelse sker ud fra kendte og gennemsigtige 
kriterier. Kriterierne er ikke vægtede eller prioriterede i forhold til hinanden. Det anbefales generelt, at en 
ansøgning om lønforbedring tager udgangspunkt i 1-3 af kriterierne.  
 
Der kan forhandles om følgende tillæg ved de årlige lønforhandlinger: 
 

Kvalifikationstillæg Engangsvederlag 
Knytter sig til den enkeltes personlige 
kvalifikationer eller stillingen, herunder 
uddannelse, erfaringer og mere bløde kriterier 
som samarbejdsevne, omstillingsparathed 
m.m. Tillægget er pensionsgivende. 

Gives for en særlig ydet indsats i en tidsafgrænset 
periode, hvor indsatsen ikke allerede er 
honoreret via andre tillæg. Vederlaget er som 
udgangspunkt ikke-pensionsgivende. 

 

Kriterier for tildeling af kvalifikationstillæg og engangsvederlag 

Kvalitet og produktivitet i opgaveløsningen 
• Medarbejderen løser drifts- og/eller udviklingsopgaver med høj kvalitet og målopfyldelse set i relation 

til AU’s kernefunktioner og/eller vigtige milepæle for AU Uddannelse. 
• Medarbejderen evner i særlig grad at maksimere sit bidrag inden for den tilrådeværende tid. 
• Medarbejderen har særlig stor viden på et afgrænset område af betydning for Aarhus Universitet, og 

udfylder derved en specialistfunktion. 

Brugerorientering 
• Medarbejderen udfører sit arbejde med høj grad af imødekommenhed og yder en optimal service, der 

er med til at få opgaverne til at lykkes og skaber værdi for slutbrugeren. 

Fleksibilitet og fornyelse i forhold til opgaver 
• Medarbejderen er omstillingsparat i forhold til håndtering af nye opgaver og påtager sig gerne ekstra 

ansvar. 
• Medarbejderen yder bidrag til hensigtsmæssige problemløsningsmodeller og udvikling af nye/bedre 

administrative rutiner. 

Samarbejde med kollegaer og eksterne interessenter 
• Medarbejderen udviser en særlig evne til at samarbejde og dele viden med kollegaer i egen og andre 

administrative enheder og yder derigennem bidrag til etablering af sammenhængende løsninger for 
Aarhus Universitet. 

• Medarbejderen leverer et selvstændigt bidrag til et godt samarbejde med eksterne interessenter af 
betydning for Aarhus Universitet f.eks. ministerier, øvrige danske universiteter, fonde og 
samarbejdspartnere. 

• Medarbejderen har påtaget sig opgaver som superbruger ved indførelsen af nye systemer. 

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

Aarhus Universitet i øvrigt. 



Bidrag til godt arbejdsmiljø 
• Medarbejderen bidrager i særlig grad til at skabe en arbejdsplads med trivsel og et godt arbejdsmiljø. 

 
Relevant kompetenceudvikling/faglige udvikling (gælder kvalifikationstillæg) 
• Medarbejderen har øget sine kompetencer væsentligt f.eks. via deltagelse i kurser, jobbytte, 

udvekslingsophold og opgaverotation. De nye kompetencer anvendes og har øget kvaliteten i arbejdet 
væsentligt og/eller har bevirket, at medarbejderen kan løse opgaver med større kompleksitet. 

 
 

Kriterier for tildeling af funktionstillæg 

Funktionstillæg forhandles på det tidspunkt, hvor funktionen indtræder.  
 

Funktionstillæg 
Tillæg for ledelses- eller koordinatorfunktioner, der varetages i en bestemt periode. Tillægget er som 
udgangspunkt midlertidigt (så længe funktionen varetages). Tillægget er pensionsgivende. 

 
 
Ledelsesansvar 
• Medarbejderen har personaleledelse, selvstændig beslutningskompetence og/eller budgetansvar af 

betydeligt omfang. 

Koordineringsansvar 
• Medarbejderen har selvstændigt ansvar for omfattende planlægnings/-koordinationsopgaver 

eksempelvis i kraft af varetagelsen af rollen som teamkoordinator. 


