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AFTALE

om
klassificering al tjenesteinandsstilling i Grønlands Selvstyre.

Der er mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeaaat Atuarfian—
neersut Kattuffiat,
nr.

21 af 18.

IMAK,

i henhold til § 47,

stk.

1,

i Landstingsicv

december 2003 om Grønlands Hjenmestyres og konnunernes

tjenestemænd i Grønland indgaet nedenstående aftale om klassificering
af følgende stilling:

§1
Klassificering

Stillingsbetegnelse

Antal

Lønramme

Særligt tillæg

årligt grundbeløb
(pr. 01.04.91)
Uddannelsesstyrelsen

Styrelseschef
1

98.670,—
120.930,—

39/40

§2
Tillæg
Det yderligere særlige tillæg,

er knyttet til varetagelsen af pågæl

dende stilling og tillægget kan alene oppebæres,

såfremt den ansatte

bestrider samtlige de med stillingen forbundne ansvars— og arbejdsop

gaver.

ASA Jr.nr.

16.33/171/2015 IMAK
1—3
17.

maj 2015

§3
Merarbej de

Bestemmelserne om ydelse at godtgørelse for merarbejde og bestemmel
serne om ydelse af godtgørelse for mistede fridage finder ikke anven—
delse for stillinger i lønramme 38 og derover.

§4
Pensionsbid.rag

Særligt tillæg og det yderligere særlige tillæg,

der er knyttet til

stillingen i § i er pensionsgivende.
Stk.

2.

Der indbetales af arbejdsgiver et pensionsbidrag på 15,2 %

til en pensionskasse som anfgrt i stk.

1.

Af dette beløb anses de

15,2 % som den ansattes eget bidrag.

Sek.

3.

Den ansattes pensionsordning etableres som udgangspunkt Lare

renes Pension A/S.

Stk.

4. Hvis den ansatte kan dokumentere medlemskab af en pensions

ordning,

som Økonomi— og Personalestyrelsen kan godkende,

kan pensi—

onsbidrag at det særlige og yderligere tillæg indbetales til denne
ordning.
Stk.

5.

Ansatte,

som ved

aftalens

ikrafttræden eller ved

nyansættelse har opnået en alder på 55 år,
onsordning fra tidligere ansættelse,
tales

til,

fremtidig

og som ikke har en pensi

som pensionsbidraget kan indbe

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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§5
Regulering
De

i

§ 1 nævnte tillæg er anført i grundbeløb pr.

1.

april

1991

og

reguleres efter den for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gæl
dende

justeringsaftaler om regulering

grundlønninger og

af

særligt

tillæg indenfor INAK området.

§6
Ikrafttræden
Nærværende aftale har virkning fra d.

Nuuk,

den

1.

april 2015.
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Grønlands Selvstyre

Ilinniartitsisi.\t Meeqqat

P.L.V.
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