
 

 

Lønpolitik for chefer på Aarhus HF & VUC 
 
1. Indledning 
 
Lønpolitikken er et væsentligt instrument for rekruttering og fastholdelse af de bedst 
kvalificerede chefer til Aarhus HF & VUC. Den skal understøtte skolens strategiske mål, 
værdier, visioner og mission og er et væsentligt grundlag for skolens fortsatte positive 
udvikling. 
  
Den samlede lønpakke skal gennem hele ansættelsesforløbet afspejle den enkelte chefs 
kompetencer, kvalifikationer, ansvar og indsats.  
 
Lønpolitikken er fundamentet for en gennemsigtig og sammenhængende indsats i 
forbindelse med lønforhandlinger for chefer.  
 
Lønpolitikken træder i kraft med virkning fra 1. august 2019.   
 
 
2. Omfattede chefer 
 
Lønpolitikken omfatter alle chefer på skolen som er ansat i henhold til Aftale om 
ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på 
Undervisningsministeriets område (Modst. Nr. 045-19) (Herefter benævnt ”Aftalen”). 
 
Allerede ansatte chefer der ønsker overgang til den nye aftale tilbydes overgang.  
 
Allerede ansatte chefer der ikke ønsker overgang til ovenstående aftale, bevarer de 
hidtidige løn- og ansættelsesvilkår så længe de er ansat i den stilling de havde på 
tidspunktet for den nye aftales ikrafttrædelse.  
 
 
3. Indplacering 
 
De samlede lønvilkår forhandles inden for rammerne af den til enhver tid gældende 
Aftale og lønpolitikken. 
 
Der foretages en teknisk indplacering i statens lønrammer 35-38 efter nedenstående 
skema. Aftalen er takstløs hvorfor lønnen forhandles som ét samlet beløb, og 
indplacering i lønrammer er udelukkende teknisk. 
  
Lønramme 38 (*) Rektor 
Lønramme 37 (**) Øverste leder i HF-afdeling og AVU-afdeling samt 

Administrationschef i Serviceafdelingen 
Lønramme 36 Uddannelseschefer og –ledere med personaleansvar i HF-afdeling 

og AVU-afdeling samt administrative ledere af KOP, HR og 
Økonomi i Serviceafdelingen 

Lønramme 35 Øvrige ledere omfattet af aftalen 
(*) Indplacering foretages af STUK 
(**) Klassifikation foretages af Finansministeriet. Der sker indplacering i lønramme 36 såfremt en stilling ikke 
bliver klassificeret til lønramme 37. 
 
 



 

 

4. Lønpakke - elementer 
 
Aarhus HF & VUC ønsker at rekruttere og fastholde de bedst kvalificerede chefer.  
 
Nedenstående elementer kan indgå som en del af den samlede lønpakke. Det bemærkes 
at resultatløn og åremålsansættelse er instrumenter som kun bør anvendes når særlige 
forhold taler herfor.  
 

a. Samlet fast løn 
Den samlede faste løn forhandles i nutidskroner og angives tillige omregnet i 
forhandlingsaftale i 31. marts 2012 niveau.  
 

b. Resultatløn 
Resultatløn kan udgøre maksimalt 10 pct. af den samlede faste årlige løn. Resultatlønnen 
kan aftales at være pensionsgivende. Aftaler indgås inden for rammerne af den til enhver 
tid gældende vejledning om resultatløn. Såfremt der ikke indgås aftale om resultatløn 
mellem bestyrelse og rektor, anvendes skolens strategi som styringsredskab og grundlag 
for en årlig dialog mellem ledelsen og bestyrelsen. Dialogen sigter på fastsættelse og 
gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger, så der skabes synlighed 
og gennemsigtighed om skolens mål og resultater. Der gennemføres tilsvarende årlig 
dialog mellem de enkelte chefer og nærmeste chef, for chefer der ikke har en aftale om 
resultatløn som en del af lønpakken. 
 

c. Åremål 
Hvis ansættelse på åremål vurderes hensigtsmæssig skal principperne i den til enhver tid 
gældende åremålsaftale følges. Inden der kan ske ansættelse på åremål udarbejdes en 
politik for ansættelse på åremål. 
 

d. Fratrædelsesgodtgørelse 
Rektor kan aftale op til 9 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse. Øvrige chefer kan 
aftale fratrædelsesgodtgørelse på op til 3 måneders løn. Eventuelt aftalt 
fratrædelsesgodtgørelse ydes i tilfælde af uansøgt afsked, der ikke skyldes chefens 
væsentlige misligholdelse.  
 
En eventuel fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven ydes oveni. 
 

e. Forlænget opsigelsesvarsel 
Rektor har ret til forlænget opsigelsesvarsel jf. Aftalen. Øvrige chefer kan ved forhandling 
af den samlede lønpakke aftale et forlænget opsigelsesvarsel på op til 6 måneder. Et 
forlænget opsigelsesvarsel tillægges funktionærlovens almindelige opsigelsesvarsler. 
 

f. Forhøjet pensionsbidrag 
Der kan aftales forhøjelse af pensionsbidrag på indtil 3 procentpoint af den samlede faste 
løn ud over de 18 procent der fremgår af aftalen.  
 

g. Bonus for honorering af særlig indsats 
For honorering af særlig indsats kan der ydes en bonus på indtil 5 procent af den 
samlede faste årlige løn. Bonus kan aftales at være pensionsgivende. Eventuelt 
pensionsbidrag skal være indeholdt i de maksimale 5 procent af den samlede faste årlige 
løn.  
 
 



 

 

 
 
5. Forhandling og lønregulering 
 
Den samlede lønpakke forhandles ved ansættelse og kan genforhandles hvis der er 
enighed mellem parterne herom. Der er ikke årlige forhandlinger, men chefer kan til 
enhver tid anmode om en drøftelse af den samlede løn med den forhandlingsberettigede. 
Lønnen reguleres med den generelle procentregulering, der aftales i forbindelse med 
overenskomstfornyelserne.  
 
 
6. Forhandlingskompetence 
 
Bestyrelsen har forhandlingskompetencen for aflønning af rektor og øvrige chefer.  
 
Bestyrelsen bemyndiger rektor til at varetage opgaven med forhandling og indgåelse af 
aftaler for øvrige chefer inden for de rammer, der fastsættes i denne lønpolitik og i 
henhold til skolens økonomi og strategi m.v. Rektor kan videredelegere opgaven med 
forhandling til de øverste ledere i skolens afdelinger, så forhandling for den enkelte sker 
med afdelingens chef. Ved videredelegering af Rektors forhandlingskompetence til de 
enkelte afdelingschefer, skal rektor godkende indgåelse af den endelige aftale.  
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal jf. gældende regler godkende lønaftalen for 
rektor. Den samlede lønpakke til rektor kan alt inklusive ikke overstige det råderum til 
forhandling, der meddeles bestyrelsen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 
 
Jf. Aftalen har den enkelte leder forhandlingskompetencen til forhandling af egen løn. 
 
Ved nyansættelse og overgang til Aftalen samt ved senere ændringer, indsender 
ansættelsesmyndigheden en kopi af ansættelsesaftalen til orientering til den 
forhandlingsberettigede organisation.  
 
 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den. 23. september 2019. 


