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Bilag 2A 

 

Veksling af seniorbonus 
 

 

Den ansatte har ret til: 

a) at veksle op til den fulde seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag 

b) at veksle seniorbonus til et antal seniordage, jf. tabellen 

 

Alder 

Særlige grupper 

på OAOs for-

handlings-

område 

Ansatte på 

COIIs/OCs/LCs 

og OAOs for-

handlingsområde

Ansatte på ACs 

forhandlings-

område 

Antal 

seniordage 

60 år 62 år 64 år 1 – 4 

61 år og derover 63 år og derover 65 år og derover 1 – 6 

 

Note: Særlige grupper omfatter: Lager- og handelsarbejdere, Specialarbejdere, Køkkenmedhjælpere og Rengø-
ringsassistenter/sanitører, jf. pkt. 2 i protokollat. 

 

For fuldtidsansatte svarer en seniordag til 7,4 timer. For deltidsansatte reduce-

res timetallet forholdsmæssigt.  

 

Omregnet til timer svarer 4 seniordage til 29,6 timer (4 * 7,4) og 6 seniordage 

til 44,4 timer (6 * 7,4) for en fuldtidsansat. 

 

Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan indgå aftale om, at den ansatte 

kan veksle yderligere seniorbonus til seniordage. 

 

En ansat kan fremsætte ønske om at veksle seniorbonus til seniordage eller 

ekstraordinært pensionsbidrag indtil udløbet af det år, der løber fra rettens 

indtræden. Fremsætter den ansatte i løbet af dette år ikke ønske om at veksle, 

udbetales seniorbonussen til den ansatte ved dette års udløb.   
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Veksling til ekstraordinært pensionsbidrag 

Beløbet indbetales på den bidragsdefinerede pensionsordning (arbejdsmar-

kedspension, kapitalpension eller ratepension), der er eller måtte blive oprettet 

for den ansatte. For ansatte, der ikke allerede har en bidragsdefineret pensi-

onsordning tilknyttet sin ansættelse, kan beløbet af ansættelsesmyndigheden 

indbetales på en privattegnet pensionsordning. Beløbet indbetales ved først-

kommende lønkørsel, efter at retten er indtrådt for den ansatte. 

 

Veksling til seniordage 

Veksling af seniorbonus til seniordage beregnes på baggrund af den ansattes 

samlede faste løn. Prisen på en dag beregnes som 1/260 del af den samlede 

faste løn svarende til en omregningsfaktor på 0,003846. 

 

Hvis seniorbonussen er større end værdien af det antal dage, der veksles, kan 

den ansatte vælge, om vedkommende vil have det resterende bonusbeløb ud-

betalt ved førstkommende lønudbetaling, efter at den ansatte har tilkendegi-

vet, at seniorbonussen ønskes vekslet, eller indsat på vedkommendes bidrags-

definerede pensionsordning. Den ansatte skal give ansættelsesmyndigheden 

besked herom samtidig med, at den ansatte giver besked om veksling til seni-

ordage. 

 

Afvikling af seniordage 

Seniordage skal som udgangspunkt afvikles som hele fridage. Efter aftale mel-

lem ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan afviklingen dog ske i form af 

halve dage eller som enkeltstående timer. 

 

Ansættelsesmyndigheden fastsætter efter drøftelse med den ansatte afviklings-

tidspunktet og afviklingsbetingelserne. Arbejdsgiveren skal, under hensynta-

gen til arbejdets udførelse og forholdene på tjenestestedet i øvrigt, så vidt mu-

ligt imødekomme den ansattes ønsker. 

 

Arbejdstiden på seniordage opgøres efter principperne i § 7 nr. 2 i aftale om 

arbejdstid for tjenestemænd i staten. 

 

For ansatte, der ikke arbejder i en 5-dages uge, opgøres forbruget af seniorda-

ge i timer. Samme metode bør anvendes for ansatte med ikke ubetydelige va-

riationer i arbejdsdagens længde. 
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Hvis den ansatte bliver syg, før seniordagen er påbegyndt, betragtes dagen 

ikke som afholdt. Hvis den ansatte derimod bliver syg, efter at seniordagen er 

påbegyndt, betragtes dagen som afholdt. 

 

Ikke-afholdte seniordage overføres til det efterfølgende år. Ansatte der i 2010 

og 2011 opnår ret til seniorbonus og ønsker at udnytte retten til at veksle til 

seniordage, kan afvikle seniordage i 2012 og 2013, hvis seniordagene ikke kan 

afvikles inden udgangen af 2011 henholdsvis 2012.  

 

Ikke-afholdte seniordage udbetales ved ansættelsesforholdets ophør. 

 


