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Lokalt avtal om lönesättning av doktorander
1§
Med stöd av ALFA 1 kap 4 § sluter parterna lokalt avtal om lönesättning av doktorander vid Lunds universitet.
2§
Bestämmelserna i detta avtal omfattar samtliga anställningar som doktorand och assistent med utbildningsbidrag.
3§
Lönesättningen skall utformas så att
 forskarutbildningen för den enskilde blir ett konkurrenskraftigt alternativ till yrkesverksamhet utanför högskolan direkt efter avslutad grundläggande utbildning
 den främjar genomströmningen i forskarutbildningen
 rekryteringen av lämpade personer till forskarutbildningen befrämjas
 olika fakulteters skilda behov tillgodoses
4§
Vid nyanställning av doktorand tillämpas en lägsta månadslön som fastställs för varje
område.
När det finns särskilda skäl kan en högre lönesättning tillämpas. Varje område avgör i
samråd med personalchefen vilka särskilda skäl som är relevanta för en högre lönesättning.
5§
Anställda doktorander löneprövas vid de tillfällen då förhandlingar förs i anslutning
till lokal lönerevision.
Följande förhandlingsordning för lönesättning av doktorander i lokal lönerevision
tillämpas:
a) Parterna kommer överens om revisionstidpunkt för doktoranderna
b) Doktorandernas månadslöner höjs generellt med X hundratal kronor, eller Y %,
avrundat till närmaste hundratal kronor, vid heltidstjänstgöring.
c) Lönehöjningen utbetalas inom tre månader efter revisionstidpunkten.
d) Parterna äger rätt att påkalla förhandling om justering av doktorands lön
som höjts enligt b) om det finns särskilda skäl
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6§
Varje område beslutar efter samråd med personalorganisationerna (ALFA, bilaga 2)
om indelning av forskarutbildningen i två eller flera etapper. För varje uppnådd etapp
i forskarutbildningen erhåller doktorand lönehöjning.
Summa lönehöjningar för totala antalet etapper uppgår till 2800 kronor.
Ansökan om lönehöjning skall inges till områdesstyrelsen av den enskilde genom insändande av intyg enligt områdets bestämmande. Lönehöjningen gäller fr o m närmast påföljande månad efter det att etappen uppnåtts, dock tidigast fr o m sex månader före det ansökan inkommit till områdeskansliet.
7§
Detta avtal gäller fr o m den 1 oktober 2006 och tills vidare med en uppsägningstid
av en månad. Om ALFA upphör att gälla upphör även detta avtal att gälla. Avtalet ersätter avtal 2002-10-02 (dnr F85 4848/02).
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