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1. INDLEDNING 

Et centralt indsatsområde for statens arbejdspladser er at fastholde flere seniorer i 
job. 
 
Gennem de senere år har aldersfordelingen ændret sig, så der er blevet flere ældre og 
færre yngre ansatte. Den høje andel af ældre og de kommende små ungdomsårgange 
gør det nødvendigt, at statens arbejdspladser har fokus på at fastholde seniorer, hvis 
opgaverne også fremover skal løses med effektivitet og kvalitet. 
 
Fastholdelse kan fremmes på mange måder. Løbende kompetenceudvikling samt 
meningsfulde og indholdsrige opgaver er centralt, når seniorer skal fastholdes i job.  
 
Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen er en anden vej. Det kan f.eks. ske ved at fritage 
senioren for arbejdsopgaver, som opleves som særligt belastende, ved at give senio-
ren mulighed for at arbejde hjemme enten på faste dage eller efter behov eller ved at 
give senioren mulighed for skifte mellem ”korte” og ”lange” dage, møde tidligere, 
senere etc. 
 
Anvendelse af aftalen om senior- og fratrædelsesordninger er en tredje mulighed. 
Ved OK08 aftalte Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) 
at videreføre aftalen med en række mindre justeringer.  
 
For at styrke fastholdelsesindsatsen yderligere blev det som led i udmøntningen af 
seniorinitiativerne i trepartsaftalerne mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, 
AC, LO og FTF aftalt  
 
• at ansatte har ret til en seniorbonus, når de når en bestemt alder 
• at ældre ansatte i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal have tilbud 

om en seniorsamtale 
• at arbejdspladsens indsats for at fastholde seniorer skal fremgå af personalepoli-

tikken.  
 
I denne pjece er der sat fokus på seniorbonusordningen og seniorsamtalerne. 
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Mulighederne i aftalen om senior- og fratrædelsesordninger er nærmere beskrevet i cirkulære 

af 12. december 2008 om aftale om senior- og fratrædelsesordninger og i den Personalead-

ministrative Vejledning (PAV), der findes på www.perst.dk. 

 

I Personalestyrelsens og CFUs fælles publikation fra 2007: ”Senior – og fortsat på vej” kan du 

endvidere hente inspiration om andre personalepolitiske metoder, som kan anvendes, når 

seniorer skal fastholdes, og arbejdspladsens seniorindsats tilrettelægges. Pjecen kan down-

loades på www.perst.dk og www.samarbejdssekretariatet.dk eller bestilles hos Schultz på  

tlf. 43 63 23 00. 
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2. SENIORBONUS: HVEM? HVORNÅR? 
HVORDAN? 

Formålet med seniorbonusordningen er at tilskynde flere seniorer til at blive længere 
tid på arbejdsmarkedet. 
 
Ordningen indebærer, at ansatte får ret til en seniorbonus, når de opnår en bestemt 
alder. 
 
Den ansatte har ret til helt eller delvist at veksle sin seniorbonus til et ekstraordinært 
pensionsbidrag eller til at veksle en del af sin seniorbonus til et antal seniordage. 
 
Ordningen gælder for ansatte, der opfylder kriterierne i perioden 1. januar 2009 til 
31. december 2011. 
 
Finansministeriet overfører en gang årligt i perioden 2009 – 2011 midler til ministeri-
ernes departementer til dækning af udgifterne i forbindelse med ordningen.  

2.1 Hvem er omfattet af ordningen? 

Seniorbonusordningen dækker alle ansatte, der er omfattet af aftalen om senior- og 
fratrædelsesordninger dvs.  
• tjenestemænd i staten og folkekirken, 
• tjenestemandslignende ansatte, der er ansat ved statstilskudsberettigede institutio-

ner og som er medlemmer af statsgaranterede pensionskasser, 
• tjenestemandslignende ansatte i staten, folkekirken og statstilskudsberettigede 

institutioner med forsikringsmæssige pensionsordninger, 
• civilarbejdere i forsvaret, fastansatte håndværkere i DSB med tjenestemandspen-

sionsret i henhold til lønnings- og klassificeringslovens § 22, stk. 11, og 
• ansatte i staten, folkekirken og statstilskudsberettigede institutioner, der er omfat-

tet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Fi-
nansministeriet og på den anden side af centralorganisationer eller organisationer, 
der er tilsluttet til disse, herunder chefer der er ansat i henhold til rammeaftalen 
om kontraktansættelse af chefer. 

 
Ansatte på individuel kontrakt er således ikke omfattet af ordningen.  
 
Ansatte, der har orlov med løn på tidspunktet for rettens indtræden, er omfattet af 
ordningen. 
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Ansatte, der har orlov uden løn på tidspunktet for rettens indtræden, er ikke omfattet 
af ordningen.  
 
Hvis en ansat genindtræder i tjenesten i perioden 1. januar 2009 til 31. december 
2011, vil den ansatte blive omfattet af ordningen, og dermed opnå ret til seniorbo-
nus, når vedkommende opfylder det aftalte alderskriterium. 
 
Hvis den ansatte allerede opfylder det aftale alderskriterium, når vedkommende gen-
indtræder, opnår vedkommende ret til seniorbonus ved førstkommende fødselsdag 
efter genindtrædelsen. 
 

AC-fuldmægtig Nina Nielsen er 63 år og har orlov uden løn til den 31. marts 2009. Nina Niel-

sen bliver 64 år den 16. juni 2009. Når Nina Nielsen genindtræder i tjenesten den 1. april 2009 

bliver hun omfattet af seniorbonusordningen og opnår ret til seniorbonus, når hun fylder 64 

år den 16. juni 2009. 

 

Lærer Erik Eriksen er 62 år og har orlov uden løn til den 11. november 2009. Erik Eriksen bliver 

63 år den 15. juli 2009. Når Erik Eriksen genindtræder i tjenesten den 11. november 2009, bli-

ver han omfattet af seniorbonusordningen og opnår ret til seniorbonus, når han fylder 64 år 

den 15. juli 2010. Erik Eriksen modtager således ingen bonus ved det fyldte 63. år. 

 
Nyansatte, der opfylder det aftalte alderskriterium forud for deres tiltræden opnår ret 
til seniorbonus ved førstkommende fødselsdag. 

2.2 Hvornår har den ansatte ret til en seniorbonus? 

Seniorbonusordningen indebærer, at  
a) ansatte omfattet af AC’s forhandlingsområde har ret til en seniorbonus første 

gang, når de fylder 64 år.  
b) ansatte omfattet af COII’s/OC’s/LC’s og OAO’s forhandlingsområde har ret til 

en seniorbonus første gang, når de fylder 62 år. 
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Dog har følgende særlige grupper omfattet af OAO’s forhandlingsområde ret til en 
seniorbonus første gang, når de fylder 60 år: 
a) Lager- og handelsarbejdere (pkat 136) 
b) Specialarbejdere (pkat 200, 214, 248, 603, 700, 714) 
c) Køkkenmedhjælpere (pkat 221, 721) 
d) Rengøringsassistenter/sanitører (pkat 247, 296, 747, 896, 917) 
 
Aldersgrænserne er fastlagt ud fra den gennemsnitlige fratrædelsesalder for de for-
skellige personalegrupper. 
 
Retten til seniorbonus indtræder, når den ansatte opfylder det aftalte alderskriterium i 
perioden 2009 – 2011. 
 
Ansatte, der ved ordningens ikrafttræden allerede opfylder alderskriteriet, opnår først 
ret til en seniorbonus ved førstkommende fødselsdag efter ordningens ikrafttræden. 
 

AC-fuldmægtig Hanne Hansen fylder 64 år den 4. januar 2009 og opnår derfor ret til sin første 

seniorbonus den 4. januar 2009. 

 

AC-fuldmægtig Peter Petersen er fyldt 64 år den 10. oktober 2008. Peter Petersen opnår der-

for først ret til sin første seniorbonus, når han fylder 65 år den 10. oktober 2009. Samtidig 

bliver Peter Petersen omfattet af de rettigheder, der knytter sig til alderstrinnet 65 år, dvs. 

retten til at veksle sin seniorbonus til 1 – 6 seniordage, jf. afsnit 2.6. 

2.3 Hvor mange gange kan en ansat få seniorbonus? 

Efter den første seniorbonus har den ansatte ret til en seniorbonus, for hvert ekstra 
år, den ansatte fortsætter på en arbejdsplads inden for aftalens dækningsområde. En 
ansat vil således kunne få seniorbonus op til 3 gange i perioden 1. januar 2009 til 31. 
december 2011. 
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2.4 Hvor stor er en seniorbonus? 

Seniorbonussens størrelse for ansatte på de forskellige forhandlingsområder fremgår 
af nedenstående tabel: 
 

Seniorbonussens størrelse 

 Seniorer ansat inden for 

 

COII’s/OC’s/LC’s 

forhandlings-

område 

AC’s 

forhandlings-

område 

OAO’s 

forhandlings-

område 

Andel af den samlede 

faste årsløn 
2,9 pct. 3,0 pct. 3,2 pct. 

 

 
Med den samlede faste årsløn menes den ansattes grundløn (skalatrinsløn, basisløn, 
intervalløn) og faste tillæg. Faste tillæg omfatter såvel varige som midlertidige tillæg, 
herunder rådighedstillæg og åremålstillæg. Variable løndele, herunder over- og me-
rarbejdsbetaling, éngangsvederlag, ulempetillæg og særlig feriegodtgørelse, indgår 
derimod ikke, heller ikke selv om de er fast påregnelige. 
 
For tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsordning medregnes 
et beløb svarende til 15 pct. af den tjenestemandspensionsgivende løn, jf. Finansmi-
nisteriets lønoversigt, tabel 1.1.2, i beregningsgrundlaget. Endvidere medregnes pen-
sionsbidrag, både eget- og arbejdsgiverbidrag, til supplerende pensionsordninger.  
  
For overenskomstansatte m.fl., der har bidragsdefinerede pensionsordninger, med-
regnes pensionsbidrag, både eget- og arbejdsgiverbidrag, i beregningsgrundlaget. 
  
Seniorbonussen beregnes på grundlag af den samlede faste løn i den måned, hvori 
den ansatte fylder år. Det gælder uanset, hvornår bonussen udbetales jf. afsnit 2.5. 
 

Ole Olsen er lærer ved de frie grundskoler og fylder 62 år den 12. marts 2009. Ole Olsens se-

niorbonus skal derfor beregnes på baggrund af hans samlede faste løn i marts 2009. Den be-

står af en grundløn på 26.442 kr., faste pensionsgivende tillæg på 2.167 kr. og et pensionsbi-

drag på 4.949 kr. dvs. i alt 33.558 kr. Ole Olsens samlede faste årsløn udgør derfor 12 x 33.558 

= 402.696 kr., og hans seniorbonus udgør 2,9 pct. af 402.696, dvs. 11.678 kr. 
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AC-fuldmægtig Lars Larsen fylder 64 år den 16. september 2009. Lars Larsens seniorbonus skal 

derfor beregnes på baggrund af hans samlede faste løn i september 2009. Den består af en 

grundløn på 26.645 kr., faste pensionsgivende tillæg på 5.967 kr. og et pensionsbidrag på 

5.577 kr. dvs. i alt 38.189 kr. Lars Larsens samlede faste årsløn udgør derfor 12 x 38.189 = 

458.268 kr., og hans seniorbonus udgør 3,0 pct. af 453.852 dvs. 13.748 kr. 

 

Kontorfunktionær Lone Larsen fylder 62 år den 20. december 2009. Lone Larsens seniorbonus 

skal derfor beregnes på baggrund af hendes samlede faste løn i december 2009. Den består af 

en grundløn på 22.449 kr., faste pensionsgivende tillæg på 1.642 kr. og et pensionsbidrag på 

3.614 kr.. dvs. i alt 27.705 kr. Lone Larsens samlede faste årsløn udgør derfor 12 x 27.705 = 

332.460 kr., og hendes seniorbonus udgør 3,2 pct. af 332.460 dvs. 10.639 kr.. 

 
Seniorbonus beskattes som al anden løn. 

2.5 Hvornår skal seniorbonussen udbetales? 

Når en ansat har opnået ret til en seniorbonus, skal bonussen udbetales ved den først 
mulige lønudbetaling efter, at den ansatte har fremsat ønske herom.  
 
En seniorbonus skal derfor ikke udbetales automatisk, når en ansat opnår den alder, 
der giver ret hertil. 
 
Fremsætter en ansat imidlertid ønske om at få udbetalt sin seniorbonus umiddelbart 
efter, at vedkommende har opnået den alder, der giver ret til en seniorbonus, skal 
arbejdspladsen udbetale bonussen ved den først mulige lønudbetaling. 
 
Fremsætter den ansatte i løbet af det år, der begynder ved rettens indtræden, ikke 
ønske om udbetaling eller ønske om at veksle, jf. afsnit 2.6, skal seniorbonussen ud-
betales til den ansatte ved dette års udløb.  
 

Lærer Jette Jensen fylder 62 år den 10. marts 2009 og får dermed ret til sin første seniorbonus. 

Jette Jensen ønsker at få udbetalt sin seniorbonus med det samme og giver derfor i forbindel-

se med sin fødselsdag arbejdsgiver besked herom. Arbejdsgiveren skal som følge heraf udbe-

tale bonussen ved først mulige lønudbetaling efter den 10. marts 2009. Tilsvarende gælder, 

hvis Jette Jensen havde fremsat ønsket om udbetaling før sin fødselsdag 10. marts 2009. 
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Kontorbetjent Knud Knudsen opnår ret til seniorbonus den 14. marts 2009. Hverken før sin 

fødselsdag eller i perioden fra 14. marts 2009 til 13. marts 2010 fremsætter Knud Knudsen 

ønske om udbetaling eller veksling af sin seniorbonus. Knud Knudsen skal derfor have udbe-

talt denne bonus ved den først mulige lønudbetaling efter den 14. marts 2010. 

 
Udbetalingen af en seniorbonus rapporteres i SLS-systemet eller i det system, institu-
tionen normalt anvender til lønrapportering. 
 
Ved fratræden afregnes tilgodehavende seniorbonus kontant til den ansatte, med-
mindre den ansatte senest ved opsigelsen har udtrykt ønske om at anvende mulighe-
den for at veksle jf afsnit 2.6. 
 
Ved dødsfald udbetales tilgodehavende bonus til boet. 

2.6 Veksling af seniorbonus 

Den ansatte har ret til: 
a) at veksle op til den fulde seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag 
b) at veksle en del af seniorbonus til et antal seniordage, jf. tabellen 
 

Alder 

Særlige grupper inden 

for OAO’s forhand-

lingsområde 

Ansatte inden for 

COII’s/OC’s/LC’s og 

OAO’s forhandlings-

område 

Ansatte inden for AC’s 

forhandlingsområde 

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 Rengøringsas-
sistenter/sanitører, jf. afsnit 2.2. 
 
Arbejdsgiveren og den ansatte kan, hvis der er enighed om det, indgå aftale om, at 
den ansatte kan veksle yderligere seniorbonus til seniordage.  
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En seniorbonus kan derfor anvendes på følgende måder: 
• Den fulde seniorbonus udbetales sammen med den ansattes løn. 
• Den fulde seniorbonus indsættes på den ansattes bidragsdefinerede pensionsord-

ning. 
• En del af seniorbonussen udbetales sammen med den ansattes løn, og en del af 

seniorbonussen indbetales på den ansattes bidragsdefinerede pensionsordning. 
• En del af seniorbonussen veksles til seniordage, og det resterende beløb udbetales 

sammen med den ansattes løn. 
• En del af seniorbonussen veksles til seniordage og det resterende beløb indbetales 

på den ansattes bidragsdefinerede pensionsordning. 
• En del af seniorbonussen udbetales sammen med den ansattes løn, en del af seni-

orbonus indbetales på den ansattes bidragsdefinerede pensionsordning og en del 
af bonussen veksles til seniordage. 

• Der indgås en individuel aftale mellem ledelsen og den ansatte om, at den fulde 
seniorbonus veksles til x seniordage. 

 
En ansat kan fremsætte ønske om at veksle seniorbonus til seniordage eller ekstraor-
dinært pensionsbidrag indtil udløbet af det år, der løber fra rettens indtræden. Frem-
sætter den ansatte i løbet af dette år ikke ønske om at veksle, udbetales seniorbonus-
sen til den ansatte ved dette års udløb jf. afsnit 2.5. 
 
Værdien af seniorbonussen er større end værdien af det antal seniordage, den ansatte 
har ret til at veksle til. Den ansatte kan derfor vælge, om vedkommende vil have det 
resterende bonusbeløb udbetalt ved førstkommende lønudbetaling, efter at den an-
satte har tilkendegivet, at seniorbonussen ønskes vekslet, eller indbetalt på vedkom-
mendes pensionsordning. Den ansatte skal give arbejdsgiveren besked herom, samti-
dig med at den ansatte giver besked om veksling til seniordage. 

2.6.1 Veksling til ekstraordinært pensionsbidrag 
Hvis den ansatte fremsætter ønske om at veksle hele eller en del af sin seniorbonus 
til et ekstraordinært pensionsbidrag, skal beløbet indbetales på den bidragsdefinerede 
pensionsordning (arbejdsmarkedspension, kapitalpension eller ratepension), der er 
eller måtte blive oprettet for den ansatte. Dvs. hvis der som led i ansættelsen er eller 
måtte blive oprettet en bidragsdefineret pensionsordning, skal beløbet indbetales på 
denne. 
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For ansatte, der ikke allerede har en bidragsdefineret pensionsordning knyttet til de-
res ansættelse, kan beløbet af arbejdsgiveren indbetales på en privattegnet pensions-
ordning.  
 
Beløbet indbetales ved førstkommende lønkørsel, efter at retten er indtrådt for den 
ansatte, og den ansatte har fremsat ønske om veksling til et ekstraordinært pensions-
bidrag. 
 
Seniorbonussen kan ikke anvendes til køb af ekstraordinær pensionsalder i en tjene-
stemandspensionsordning, men udelukkende til en supplerende pensionsordning.  
 

AC-fuldmægtig Lars Larsens har ret til en seniorbonus på 13.748 kr. Lars Larsen ønsker at veks-

le 60 pct. af sin seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag. Lars Larsen får herefter ud-

betalt 5.499 kr., og arbejdsgiveren indbetaler 8.249 kr. til Lars Larsens pensionsordning. 

2.6.2 Veksling til seniordage 
Veksling af seniorbonus til seniordage beregnes på baggrund af den ansattes samlede 
faste årsløn, jf. afsnit 2.4. 
 
Prisen for en dag beregnes som 1/260 af den samlede faste årsløn svarende til en 
omregningsfaktor på 0,003846. 
 

Ole Olsen er 62 år, lærer ved en fri grundskole og har en samlet fast løn på 402.696 kr. For Ole 

Olsen koster en seniordag derfor 402.696 kr. x 0,003846 = 1.549 kr. Ole Olsens seniorbonus 

udgør 11.678 kr. Hvis Ole Olsen veksler sin seniorbonus til 3 seniordage, vil han herudover få 

udbetalt kr. (11.678 kr. - 3 x 1.535 kr.) 

 

AC-fuldmægtig Lars Larsen er 64 år og har en samlet fast løn på 458.268 kr. For Lars Larsen 

koster en seniordag derfor 458.268 kr. x 0,003846 = 1.762 kr. Lars Larsens seniorbonus udgør 

13.748 kr. Hvis Lars Larsen veksler sin seniorbonus til 3 seniordage, vil han herudover få udbe-

talt 8.462 kr. (13.748 kr. - 3 x 1.762 kr.) 
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Rengøringsassistent Kirsten Kristensen er 61 år og har en samlet fast løn på 263.388 kr. For 

Kirsten Kristensen koster en seniordag derfor 263.388 kr. x 0,003846 = 1.013 kr. Kirsten Kri-

stensens seniorbonus udgør 8.428 kr. Hvis Kirsten Kristensen veksler sin seniorbonus til 6 seni-

ordage, vil hun herudover få udbetalt 2.350 kr. (8.428 kr. - 6 x 1.013 kr.). Kirsten Kristensen 

kan få udbetalt sin bonus, som 61-årig, fordi hun som rengøringsassistent tilhører pkat 247. 

 
2.6.2.1 Afvikling af seniordage 
Seniordage skal som udgangspunkt afvikles som hele fridage. Efter aftale mellem 
arbejdsgiveren og den ansatte kan afviklingen dog ske i form af halve dage eller som 
enkeltstående timer. 
 
For fuldtidsansatte svarer en seniordag til 7,4 timer. For deltids- og plustidsansatte 
reguleres timetallet forholdsmæssigt.  
 
Arbejdsgiveren fastsætter efter drøftelse med den ansatte afviklingstidspunktet og 
afviklingsbetingelserne. Arbejdsgiveren skal, under hensyntagen til arbejdets udførel-
se og forholdene på tjenestestedet i øvrigt, så vidt muligt imødekomme den ansattes 
ønsker. 
 
Arbejdstiden på seniordage opgøres efter principperne i § 7, nr. 2 i aftale af 27. juni 
2008 om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Det betyder, at seniordage medregnes 
med det antal timer, den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag. Hvis der 
ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, medregnes for fuldtidsansatte 
7,4 timer og for ansatte på deltid eller plustid et forholdsmæssigt timetal. 
 

Pedel Jørgen Jørgensen har ikke et fast timetal pr. dag, men en ugentlig arbejdstid på 30  

timer, dvs. en seniordag for Knud Knudsen udgør 30 timer/37 timer x 7,4 = 6 timer. 

 
For ansatte, der ikke arbejder i en 5-dages uge, opgøres forbruget af seniordage i ti-
mer. Samme metode bør anvendes for ansatte med ikke ubetydelige variationer i ar-
bejdsdagens længde. 
 
Da en seniordag svarer til 7,4 timer, svarer eksempelvis 4 seniordage til 29,6 timer (4 
x 7,4) og 6 seniordage til 44,4 timer (6 x 7,4). 
 

 2. SENIORBONUS: HVEM? HVORNÅR? HVORDAN? ■  13



Afhængig af arbejdsdagens længde på de dage, hvor den ansatte holder en seniordag, 
jf. eksemplet nedenfor, kan opgørelsen af seniordage i timer betyde, at den ansatte 
kan holde flere eller færre seniordage end angivet i tabellen i afsnit 2.6. Det samlede 
forbrug af timer kan dog ikke overstige det samlede antal timer, den ansatte har ret til 
at afholde (4 dage = 29,6 timer og 6 dage = 44,4 timer), medmindre arbejdsgiveren 
og den ansatte indgår individuel aftale om, at der kan veksles yderligere seniorbonus. 
 

Sanitør Anders Andersen er 61 år og har arbejdsdage af varierende længde, idet hans arbejds-

tid er: 8 timer mandag – torsdag og 5 timer fredag. Hvis Anders Andersen holder en seniordag 

en torsdag, skal der trækkes 8 timer, hvorimod der kun skal trækkes 5 timer, hvis han holder 

en seniordag en fredag. 

 

Da Anders Andersen som sanitør tilhører Pkat nr. 296, har han som 61-årig ret til at veksle sin 

seniorbonus til 6 dage svarende til (6 x 7,4 =) 44,4 timer. Hvis alle hans 6 seniordage lægges på 

fredage vil han anvende (6 x 5 timer =) 30 timer. Da han i alt har ret til at holde seniordage 

for 44,4 timer, har han 14,4 timer tilbage. Anders Andersen kan derfor holde yderligere 2 

seniordage, hvis disse også lægges på fredage og holde 4,4 time fri en anden dag. 

 

AC-fuldmægtig Søren Sørensen er 65 år og har en ugentlig arbejdstid på 30 timer fordelt på 

12 timer mandag og onsdag og 6 timer fredag. Søren Sørensen ønsker at anvende retten til at 

veksle sin seniorbonus til 6 seniordage svarende til (6 x 6 =) 36 timer. Hvis Søren Sørensens 

seniordage lægges på mandag og onsdage vil der skulle trækkes 12 timer for hver dag, dvs. 

Søren Sørensen vil kunne holde (36/12 =) 3 seniordage, hvis dagene lægges på mandag og 

onsdage. 

 

Hvis Søren Sørensens seniordage derimod fordeles ligeligt på mandage og fredage, vil Søren 

Sørensen kunne holde 4 seniordage, idet der vil skulle trækkes 2 x 12 timer for to mandage 

og 2 x 6 timer for to fredage, i alt 36 timer. 

 
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, be-
tragtes dagen som afholdt. 
 
Ikke-afholdte seniordage overføres til det efterfølgende år. Seniordage kan således 
overføres til det følgende år, hvor de skal afvikles.  
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Arbejdsgiveren og den enkelte ansatte kan aftale, at afholdelsen udskydes yderligere. 
 
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.  

2.7 Seniorbonusordningen og aftalen om senior- og fratrædelsesordninger 

Seniorbonusordningen er et supplement til de muligheder, arbejdsgiveren i øvrigt har 
for at fastholde seniorer, herunder individuelt aftalte seniorordninger i henhold til 
aftalen om senior- og fratrædelsesordninger. 
 
Eksisterende individuelle seniorordninger – om eksempelvis betalte fridage - aftalt i 
henhold til aftalen om senior- og fratrædelsesordninger videreføres uændret. 
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3. SENIORSAMTALER: HVORNÅR? HVORDAN? 

Ældre ansatte skal i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen (MUS) have 
tilbud om en seniorsamtale. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og på den an-
sattes ønsker og forventninger til sit arbejdsliv både på kort og længere sigt.  
 
Samtalen kan holdes som en integreret del af MUS, eller der kan holdes en selvstæn-
dig seniorsamtale. 

3.1 Hvornår skal seniorsamtalen holdes? 

Der findes ingen centralt fastsatte regler for, hvornår tilbuddet om en seniorsamtale 
skal fremsættes, men samarbejdsudvalget skal fastlægge retningslinjer for afholdelsen 
af MUS og i tilknytning hertil tilbuddet om seniorsamtaler. 
 
Seniorer er lige så mangfoldige som andre medarbejdere. Det er derfor også indivi-
duelt, hvornår der er behov for en seniorsamtale.  
 
Nogle medarbejdere kan finde det stødende, hvis de bliver tilbudt en seniorsamtale, 
før de selv er begyndt at tænke på ”den tredje alder”. Omvendt bør drøftelser med 
den erfarne nedarbejder om muligheder i senkarrieren erfaringsmæssigt ske, før med-
arbejderen begynder at overveje tilbagetrækning.  
 

Personalestyrelsens motivationsundersøgelse fra 2006 viser, at 85 pct. af de 50 – 59 årige og 

46 pct. af de ansatte i staten på 60 år og derover ikke har nogen aktuelle overvejelser om at 

forlade arbejdsmarkedet. Samtidig er der stor forskel på, hvornår ansatte inden for forskellige 

personalegrupper i praksis trækker sig tilbage. For lærere og kontorfunktionærer er den gen-

nemsnitlige fratrædelsesalder eksempelvis 62 år, mens den for akademikere er 64 år. 

 
Tilbuddet om seniorsamtale bør tage hensyn til disse forskelle. 

3.2 Hvad skal seniorsamtalen indeholde? 

Grænsen mellem det, man normalt drøfter i en medarbejderudviklingssamtale, og 
det, man kan drøfte i ”seniordelen” af en sådan samtale eller i en egentlige senior-
samtale, er flydende. Udgangspunktet for seniorsamtalen bør være arbejdspladsens 
personalepolitik og seniorpraksis, og det afgørende er, at der er fokus på, om arbej-
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det og arbejdsforholdene for den enkelte ser eller skal se anderledes ud i takt med, at 
den ansatte bliver ældre. 
 
Samtidig er det vigtig at være opmærksom på, at formålet med samtalen er fasthol-
delse. Derfor bør fokus i samtalen være på ”udvikling” frem for ”afvikling”. Det kan 
ske ved en dialog om bl.a.: 
 
• Nuværende og kommende arbejdsopgaver 
• Motivation og anerkendelse 
• Udviklingsbehov og udviklingsønsker 
• Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen 
• Seniorbonusordningen 
 
God forberedelse er afgørende for udbyttet af samtalen.  
 
Både lederen og seniormedarbejderen må derfor forberede sig inden selve samtalen. 
Det kan bl.a. ske ved at overveje og på forhånd tilkendegive, om der emner, der er 
særlig vigtige at få drøftet. For lederens vedkommende kan det endvidere være væ-
sentligt at kende arbejdspladsens økonomiske muligheder for eksempelvis at indgå 
en individuel seniorordning i henhold til aftalen om senior- og fratrædelsesordninger, 
hvis betingelserne for at indgå en sådan aftale er til stede. 
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