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Side 1
BILAG 3: PROTOKOLLAT VEDRØRENDE SENIORBONUS
RLTN og FORHANDLINGSFÆLLESSKABET er enige om følgende:
1. Dette protokollat omfatter ansatte inden for RLTN’s forhandlingsområde.
Protokollatet omfatter ikke ansatte, der er timelønnede eller ansatte, der er omfattet
af overenskomster og aftaler indgået af en organisation, der har tilsluttet sig AC.
2. Med henblik på at styrke fastholdelsen af ældre medarbejdere har hver enkelt medarbejder, der opfylder kriterierne i pkt. 3, ret til en seniorbonus.
Seniorbonus er et supplement til de seniorinitiativer, som i øvrigt finder sted i regionerne inden for rammeaftale om seniorpolitik.
3. Med virkning fra den 1. januar 2012 ydes en årlig seniorbonus til alle medarbejdere
fra og med året efter det kalenderår, den ansatte fylder 58/60 år (gruppe1/gruppe 2),
jf. nedenfor.
Eksempel:
Medarbejdere, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2011, får bonussen udbetalt første gang i januar 2012.
Seniorbonussens størrelse udgør:

Alder

Gruppe 1

Bonus i % af sædvanlig løn

Gruppe 2

58 år
60 år
59 år
61 år
60 år og derover 62 år og derover

0,8 %
1,2 %
1,6 %

Gruppe 1 består af:







Husassistenter
Pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v.
Rengøringsassistenter
Servicemedarbejdere/-assistenter ved sygehuse
Social- og sundhedspersonale
Specialarbejdere/faglærte gartnere/brolæggere m.v.
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Gruppe 2 består af:
 Alle øvrige personalegrupper, som ikke indgår i gruppe 1
Seniorbonussen udbetales en gang årligt i januar.
4. Den enkelte medarbejder kan konvertere sin seniorbonus til en anden seniorordning.
I forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale/seniorsamtalen, drøfter lederen og medarbejderen, hvad der skal til, for at den pågældende medarbejder vil fortsætte
på arbejdspladsen, herunder hvilken seniorordning, der vil være rigtig for den pågældende.
Den årlige seniorbonus kan konverteres til en seniorordning med et af følgende elementer eller kombinationer heraf:
 betalte fridage (seniordage), dog maks. 2, 3 eller 4 dage, jf. bilag om konvertering
af seniorbonus
 kontant bonus
 ekstraordinær pensionsindbetaling
 særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb, jf. bilag om konvertering af seniorbonus
BEMÆRKNINGER:
Med særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb menes forløb, der falder uden for den almindelige kompetenceudvikling af medarbejderne og
som typisk, men ikke nødvendigvis, indgår som del af en større seniorpakke.
En medarbejder, der vælger at konvertere sin bonus til et eller flere af ovenstående elementer skal på eget initiativ give arbejdsgiveren besked herom senest den 1. oktober året
før, bonussen ville være kommet til udbetaling.
Eksempel:
Medarbejdere, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2011, skal senest den 1.
oktober 2011 meddele, om bonussen konverteres og til hvilken seniorordning.
Medarbejderen træffer valget for et år ad gangen.
5. Såfremt medarbejdere, der opfylder kriterierne i pkt. 3, fratræder, inden bonussen
kommer til udbetaling i januar måned, udbetales en forholdsmæssig andel af bonussen.
Eksempler:
En medarbejder, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2012, men fratræder
inden januar 2013, får udbetalt en forholdsmæssig andel af bonussen, svarende til den periode af 2012, den pågældende har været ansat.
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En medarbejder, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2011, men fratræder i
perioden 1. april til 31. december 2011, får udbetalt en forholdsmæssig
andel af bonussen svarende til den periode af 2011, den pågældende har
været ansat.
En medarbejder, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2011, men er fratrådt
inden den 1. april 2011, er ikke omfattet af aftalen.
6. Medarbejdere, der opfylder kriterierne i pkt. 3, der tiltræder i løbet af kalenderåret,
får ret til en forholdsmæssig andel af bonussen.
7. Aftalen indsættes som protokollat i rammeaftale om seniorpolitik.
8. Protokollatet træder i kraft den 1. april 2011.
Bilag: Konvertering af seniorbonus
Konvertering til ekstraordinær pensionsindbetaling
Medarbejderen giver sin arbejdsgiver besked om, hvilken pensionsordning det ekstraordinære pensionsbidrag skal indbetales til.
Pensionsbidraget indbetales på samme tidspunkt, som den kontante bonus ville være
blevet udbetalt.
Hvis medarbejderen ikke giver arbejdsgiveren anden besked, anvendes den pensionsordning som medarbejderen har i henhold til overenskomsten.
Ved ansættelsesforholdets ophør gælder principperne i pkt. 5.
Konvertering til særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb
Ved konvertering til særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb kan indregnes kursus-, materiale- og eventuelle opholdsudgifter samt 0,4 % af medarbejderens sædvanlige
årsløn pr. kursusdag i opgørelsen af værdien.
Ved ansættelsesforholdets ophør aftales det lokalt mellem leder og medarbejder, hvordan man vil forholde sig til ikke-afviklet kompetenceudviklingsforløb.
Konvertering til seniordage
Ønsker medarbejderen at konvertere den i pkt. 3 nævnte seniorbonus til seniordage, kan
dette ske på følgende måde:

OK-15

11.22.1
Side 4

Alder

Antal seniordage

Gruppe 1

Gruppe 2

58 år
59 år
60 år og derover

60 år
61 år
62 år og derover

1-2 seniordage
1-3 seniordage
1-4 seniordage

Værdien af en seniordag udgør 0,4 % af medarbejderens sædvanlige årsløn.
For fuldtidsansatte svarer en seniordag til 7,4 timer. For deltidsansatte reduceres timetallet forholdsmæssigt.
Seniordage skal som udgangspunkt afvikles som hele fridage. Efter aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen kan afviklingen dog ske i form af halve dage eller som
enkeltstående timer.
Arbejdsgiveren fastsætter efter drøftelse med den ansatte, hvornår seniordagene skal
holdes. Arbejdsgiveren skal, under hensyntagen til arbejdets udførelse, så vidt muligt
imødekomme den ansattes ønsker.
Ikke-afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre de aftales overført til det efterfølgende kalenderår.
Hvis arbejdsgiveren har undladt at fastsætte, hvornår seniordagene kan afholdes, overføres ikke-afholdte seniordage til det efterfølgende kalenderår.
Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales ikke-afholdte seniordage.
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