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Lokalt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad
lärare
§1
Avtalet sluts mellan Umeå universitet och de lokala fackliga arbetstagarorganisationerna
Saco-S, OFR/S och SEKO.
Parterna sluter lokalt kollektivavtal med stöd av centralt kollektivavtal om tidsbegränsad
anställning av adjungerad lärare1 (2011-12-14).
§2
Parterna är överens om följande tillämpning vid Umeå universitet.
Befattningsbenämning
§3
Adjungerade lärare vid Umeå universitet ska benämnas adjungerad universitetslektor eller
adjungerad universitetsadjunkt.
Bedömning av behov
§4
En bedömning av verksamhetens behov av adjungerad lärare ska göras på institutionsnivå.
Prognosticerat behov ska skriftligen redovisas, motiveras och samverkas i samband med
samverkan av verksamhetens bemanningsplan. Detta genomförs i enlighet med
myndighetens gällande lokala kollektivavtal Samverkan för utveckling.
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Adjungerad professor regleras i Högskoleförordningen 4 kap 11 §.

Samverkan i enskilda ärenden
§5
Samverkan inför anställning av adjungerad lärare ska ske i enlighet med myndighetens
gällande lokala kollektivavtal Samverkan för utveckling.
Redovisning av utfall
§6
Arbetsgivaren ska till den centrala samverkansgruppen i september 2012 redovisa utfall av
anställningarna enligt detta avtal för första halvåret 2012. Redovisning ska därefter
presenteras den centrala samverkansgruppen årligen i februari månad.
Uppföljning
§7
Uppföljning av avtalets tillämpning ska ske i enlighet med centralt avtal för perioden 20122015 och redovisas den centrala samverkansgruppen senast den 1 april 2016. Därefter ska
uppföljning ske för kommande fyraårsperioder med redovisning senast 1 april.
Tillämpning av övriga kollektivavtal
§8
För den som anställs som adjungerad lärare och ej avlönas av Umeå universitet ska ALFA,
ALFA-T inte tillämpas på anställningen. Detta ska skrivas in i anställningsavtalet.
Utbetalning av lön
§9
Om adjungerad lärare anställs med lön ska lönen utbetalas med månadslön. Myndighetens
gällande principer för lönesättning ska följas.
Giltighet
§10
Detta avtal gäller från och med 2012-08-01 tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om
tre månader. Om det centrala kollektivavtalet om tidsbegränsad anställning av adjungerad
lärare upphör att gälla, upphör även detta avtal.
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