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Vedr.:  Politisk forhandling mellem RLTN og KTO - delforlig 
 
Ved en politisk forhandling den 7. februar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på 
RLTN’s område lykkedes det at indgå et delforlig vedrørende seniorpolitiske initiativer. 
  

. / . I vedlagte materiale er der en nærmere beskrivelse af delforliget: 
 

 En pressemeddelelse hvor KTO’s formand kommenterer delforliget. 
 

 En plancheserie der kort beskriver seniorrettighederne. 
 

 Protokollatteksterne som vedrører seniorinitiativer. 
 

Ved næste ordinære politiske forhandling den 8. februar 2008 vil temaet være trivsel mv. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jørgen Holst 

Sagsnr.: 1349.1 
 JH/jb 

Direkte tlf.nr.: 3347 0611 
7. februar 2008 
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P R E S S E M E D D E L E L S E 
 

 

Også seniorrettigheder til de ansatte i regionerne 
 

RLTN og KTO har i dag holdt et politisk forhandlingsmøde om seniorrettigheder på det 

regionale arbejdsmarked. 

 

Formanden for KTO, Anders Bondo Christensen udtaler: 

 

”Vi har i dag indgået et delforlig om seniorrettigheder for de ansatte i regionerne. 

 
Med rettigheder til seniorerne i regionerne har KTO-fællesskabet – ligesom på det kom-

munale område - fået endnu et gennembrud på seniorområdet. 

 

Delforliget betyder at: 

 

- alle ansatte i kalenderåret efter det år, de fylder 60 år, har ret til en bonus, som 

kan veksles til 2 seniordage, 

- alle ansatte i kalenderåret efter det år, de fylder 61 år, har ret til en større bonus, 

som kan veksles til 3 seniordage, 
- alle ansatte i kalenderåret efter det år, de fylder 62 år eller derover, har ret til en 

yderligere forhøjet bonus, som kan veksles til 4 seniordage. 

 

Lægerne opnår tilsvarende rettigheder 2 år senere, mens ansatte inden for særligt udsatte 

grupper opnår rettighederne allerede i kalenderåret efter den ansatte fylder 58 år. Sidst-

nævnte gruppe omfatter bl.a. social- og sundhedspersonale, rengøringsassistenter og ser-

vicemedarbejdere/-assistenter på sygehuse. 

 

Vi har med aftalen taget hul på noget, vi har kæmpet for i flere år, og som vi givetvis vil 
forsøge at udbygge ved kommende overenskomstfornyelser. Seniorrettighederne er finan-

sieret af midler afsat ved 3 partsaftalerne.” 

 

Yderligere oplysninger:  

KTO’s formand, Anders Bondo Christensen, Tlf. 2164 6293 

http://www.kto.dk/


Delforlig på RLTN-området - 7. februar 2008

• Seniorrettigheder



Seniorinitiativer - I

Der indføres centrale seniorrettigheder 2009 - 2011:

• Alle ansatte:

• Afvikling:
 Seniordage afholdes som hele dage. Eller afholdes i timer eller halve 

dage efter aftale

 Seniordage tilrettelægges på samme måde som ferie

 Seniorbonus kan også konverteres til en løbende pensions-
indbetaling eller til kombinationer af seniorbonus, seniordage og 
pensionsindbetaling

KTO/Delforlig-RLTN/7.2.2008

Side 2

I året efter det kalenderår 

hvor den ansatte fylder,

har den ansatte ret til en 

seniorbonus i januar, beregnet

efter sædvanlig årsløn,

som kan veksles til 

antal seniordage

60 0,8% 2

61 1,2% 3

62 og derover 1,6% 4



Seniorinitiativer - II

• Tidligere indsats for udvalgte udsatte grupper:

• Grupperne:
 Husassistenter, pædagogisk pers. ved døgninstitutioner mv., 

rengøringsassistenter, social- og sundhedspersonale, 
specialarbejdere mv. og servicemedarbejdere/-assistenter ved 
sygehuse

KTO/Delforlig-RLTN/7.2.2008

Side 3

I året efter det kalenderår 

hvor den ansatte fylder,

har den ansatte ret til 

seniorbonus i januar, beregnet

efter sædvanlig årsløn,

som kan veksles til 

antal seniordage

58 0,8% 2

59 1,2% 3

60 1,6% 4

61 1,6% 4

62 og derover 1,6% 4



Seniorinitiativer - III

• Senere indsats for læger:

• Lægegruppen omfatter:

 Overlæger, lægelige chefer, afdelingslæger, 

reservelæger m.fl.

KTO/Delforlig-RLTN/7.2.2008

Side 4

I året efter det kalenderår 

hvor den ansatte fylder,

har den ansatte ret til 

seniorbonus i januar, beregnet

efter sædvanlig årsløn,

som kan veksles til 

antal seniordage

62 0,8% 2

63 1,2% 3

64 og derover 1,6% 4



Seniorinitiativer - IV

Seniorpolitik:

• Indsatsen for at fastholde seniorer skal fremgå af 

regionens personalepolitik

• Ældre medarbejdere skal have tilbud om en 

seniorsamtale

• Det afgøres lokalt i MED fra hvilken alder, tilbuddet skal 

gælde

KTO/Delforlig-RLTN/7.2.2008

Side 5


