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Gruppe i

Aftale
om
Omkiassificering af ledere

indenfor Erhvervs— og Branche uddannelsesområdet i Grønland
Der

er mellem Grønlands

Landsstyre

og

Akademikernes Sammenslutning i Grønland
1 i Landstingslov nr.

stk.

21 af 18.

Ilinniagartuut
-

ASG

-

Icattuffiat

i henhold til

/

§ 47,

december 2003 om Grønlands Hjem

mestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland,

indgået nedenstående

aftale om klassificering af følgende stillinger:

§1
Lederstillinger ved Erhvervs— og Branoheskolerne.

Særligt tillæg i
årligt grundbeløb
(pr. 1. april 1991)

Stillingsbetegnelse

Lr

Rektor

37

66.750

37

76.180,-

GU

-

Qaqortoq/Nuuk/Aasiaat

Z’Ty 1.

januar 2013

Rektor

81.260,-
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Stillingsbetegnelse

Lr

Forstander

37

Særligt tillæg i
årligt grundbeløb
(pr. 1. april 1991)
62.690

Niuernermik Ilinniarfik/Handelsskolen - Qaqortoq,
Sanaartornermik Ilinniarfik/Bygge & Anlægsskolen.

Ny 1. januar 2013
Forstander

37

76.180,81.260,-

-Forstander

37

55.720

Imarsiornermik Ilinniarfik/Fiskerifagskolen,
Niuernermik Ilinnarfik/Handelsskolen Nuuk,
Savinilerinermik Ilinniarfik/Jern & Metal skolen,
Inuili/Levnedsmiddelskolen – Narsaq,
Perorsaanermik Ilinniarfik / Social Pædagogisk Seminarium

Ny 1. januar 2013
Forstander

37

76.180,81.260,-

§ 2
Særligt tillæg og Yderligere særligt tillæg
For stillingerne i § 1 gælder, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde og bestemmelserne om godtgørelse for mistede
fridage ikke finder anvendelse.
Stk. 2.

Det yderligere særlige tillæg er knyttet til varetagelse af

vedkommende stilling og tillægget kan alene oppebæres, såfremt vedkommende tjenestemand bestrider samtlige de med stillingen forbundne
ansvars- og arbejdsopgaver.
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§3
Pensionsbidrag
Det første særlige tillæg

&

yderligere særlige tillæg, der er knyttet

til de klassificerede tjenestemandsstillinger, er pensionsgivende.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyre indbetaler et pensionsbidrag på 15 % af
det beløb,
med,

som de i stk.

1 nævnte tillæg til enhver tid udbetales

til en pensionskasse som anført i stk.

3 og stk.

4.

Af

beløb regnes de 5 som den ansattes eget bidrag, mens de 10

dette
regnes

som arbejdsgivers bidrag.
Stk. 3. Den ansatte kan for det pensionsbidrag,
stk.

i nævnte tillæg,

som hidrører fra de i

etablere en pensionsordning efter eget valg.

Pensionsordningen etableres som udgangspunkt i det grønlandske pensi
onsforsikringsselskab PFA Soraarneq. Pensionsordningen skal godkendes
af Personaledirektoratet, før pensionsbidraget indbetales.
Stk.

4.

Hvis den ansatte fra tidligere ansættelse kan dokumentere

medlemskab af en pensionsordning,

som Personaledirektoratet kan god

kende, kan pensionsbidrag af de i stk. 1 nævnte tillæg indbetales til
denne ordning.
Stk.

5. Ansatte,

som ved aftalens ikrafttræden eller ved fremtidig

nyansættelse har opnået en alder på 55 år, og som ikke har en pensi
onsordning fra tidligere ansættelse, som pensionsbidraget kan indbe
tales til, kan i stedet vælge at få pensionsbidraget udbetalt.

Pen

sionsbidraget beskattes i så tilfælde efter de til enhver tid gælden
de regler herom.
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§4
Ikrafttræden.
Denne aftale har virkning fra den 1.

Nuuk,

den

,‘xaQ.

januar 2013.

,‘j

P.L.V

/»

94(
André Guttesen

Ilinniagartuut Kattuffiat/
Akademikernes Sammenslutning
I Grønland

Hermed udgår klassificeringsaftaler for ovennævnte stillinger af den;
1. august 2008, ASG klassificeringsaftale for ledere og undervi
sere ved Ilinniarfissuaq/Seminarietl, Socialpædagogisk Seminari
um, Socialrådgiveruddannelsen/ISI og Sprogcenteret.
1. august 2008, ASG klassificeringsaftale for ledere og undervi
sere indenfor Gymnasieområdet.
1. august 2008, ASG klassificeringsaftale for ledere og undervi
sere indenfor Erhvervsuddannelsesområdet i Grønland

1 Stilling som Rektor for Ilinniarfissuag er omklassificeret særskilt,
22. marts 2010
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