
Bilag 9 - Vejledning om seniorbonus 

For medarbejdere, der er fyldt 61 år eller mere, skal der udbetales en seniorbonus i december måned. 
Seniorbonussen udbetales i det kalenderår, der følger efter, at medarbejderen er fyldt 60, 61, 62 
(eller mere), og udbetales som en procentdel af medarbejderens sædvanlige bruttoårsløn i det 
forudgående år. 
 
En medarbejder, der fylder 60 år, skal have en bonus svarende til sin sædvanlige bruttoårsløn ganget 
med 0,8 %. Bonussen udbetales i december det følgende kalenderår. Det betyder, at der første gang 
udbetales seniorbonus i december måned i det år, hvor medarbejderen fylder 61 år. Bonussen 
udregnes på grundlag af det forudgående års bruttoårsløn – altså bruttoårslønnen i det år, hvor 
medarbejderen fylder 60 år. 
 
En medarbejder, der fylder 61 år, skal have en bonus svarende til sin sædvanlige bruttoårsløn ganget 
med 1,2 %. Bonussen udbetales i december det følgende kalenderår. Det betyder, at der udbetales 
seniorbonus i december måned i det år, hvor medarbejderen fylder 62 år. Bonussen udregnes på 
grundlag af det forudgående års bruttoårsløn – altså bruttoårslønnen i det år, hvor medarbejderen 
fylder 61 år. 
 
En medarbejder der fylder 62 år (eller mere), skal have en bonus svarende til sin sædvanlige 
bruttoårsløn ganget med 1,6 %. Bonussen udbetales i december det følgende kalenderår. Det 
betyder, at der udbetales seniorbonus i december måned i det år, hvor medarbejderen fylder 63 år 
(eller mere). Bonussen udregnes på grundlag af det forudgående års bruttoårsløn – altså 
bruttoårslønnen i det år, hvor medarbejderen fylder 62 år (eller mere). 
 
Bruttoårslønnen indeholder følgende løndele: 
 
• Nettoløn, inklusiv personlige tillæg 
• Egetbidraget til pension 
• Arbejdsgiverbidraget til pension 

• Ferietillæg5 
 
Følgende løndele indgår ikke i bruttoårslønnen: 
 
• Overarbejde 
• Tillæg for fri tjenestedragt 
 
Seniorbonussen er ikke pensionsgivende. Det vil sige, at der ikke skal trækkes egetbidrag til 
pension, eller tillægges arbejdsgiverpension til seniorbonus. 
 
Seniorbonussen indgår heller ikke i den ferieberettigede indtægt. 
 
Konvertering af bonus 
Hvis medarbejderen ønsker det, kan seniorbonussen konverteres til pensionsindbetaling. Dette kan 
medarbejderen anmode om inden 1. december i udbetalingsåret. 
 
Der kan mellem lægen og medarbejderen aftales, at seniorbonussen helt eller delvist kan 
konverteres til frihed (seniordag). Seniordagen(e) afvikles i det følgende kalenderår 
(udbetalingsåret). Det betyder, at der skal indgås aftale om konvertering af bonus til frihed senest 
den 31. december i kalenderåret før udbetalingsåret. Seniordagene kan afvikles fra 1. januar til 31. 
december i det følgende kalenderår (udbetalingsår). 
 
 
 

5 Ved afholdelse af ferie tilkommer der medarbejderen et ferietillæg, jf. overenskomstens § 6, stk. 2. 
Ferietillægget vil ofte være udbetalt i starten af ferieåret omkring 1. maj. 



Værdien af en seniordag udgør 0,4 % af bruttoårslønnen. Det betyder, at seniorbonussen 
kan konverteres til følgende antal seniordage: 
 

Bonus Antal seniordage 
0,8 % 1-2 
1,2 % 1-3 
1,6 % 1-4 

 
Ex.  Medarbejderen fylder 60 år i 2018. Der indgås aftale om konvertering af bonus til én 
seniordag senest 31. december 2018. Den ene seniordag skal afvikles i perioden 1. januar 
til 31. december 2019. Da én seniordag udgør 0,4 % af bruttoårslønnen, skal 
medarbejderen i december 2019 have udbetalt resten – det vil sige 0,4 % som bonus. 
 
Tiltræden eller fratræden i løbet af et kalenderår 
Tiltræder eller fratræder medarbejderen sin stilling i løbet af et kalenderår, afregnes 
alene en forholdsmæssig andel af optjent seniorbonus, svarende til den periode 
medarbejderen konkret har været ansat. 
 
Ex. 
En medarbejder, som blev 60 år i februar 2018, fratræder i juli 2019. Hun ville være 
berettiget til at få udbetalt seniorbonus første gang i december 2019 med 0,8 % af 
bruttoårslønnen i 2018. Ved sin fratræden skal hun have afregnet den seniorbonus hun 
optjente i 2018 – det vil sige 0,8 % af bruttoårslønnen i 2018 + den seniorbonus, hun når at 
optjene i 2019 – det vil sige 1,2 % af bruttolønnen i perioden januar til og med juli 2019. 
 
Hvis medarbejderen har lavet en aftale om hel eller delvis konvertering af bonus til 
frihed, vil der også skulle laves en forholdsmæssig afregning. 
 
Ex. 
En medarbejder, som bliver 60 år i februar 2018, fratræder i juli 2019. Hun ville være 
berettiget til at få udbetalt seniorbonus første gang i december 2019 med 0,8 % af 
bruttoårslønnen i 2018. Medarbejderen indgår i 2018 en aftale med lægen om at konvertere 
bonussen til 2 fridage til afholdelse i 2019. Hvis hun ved sin fratræden har afviklet de to 
seniordage, skal hun kun have afregnet den seniorbonus, hun har nået at optjene i 2019 – 
det vil sige 1,2 % af bruttolønnen i perioden januar til og med juni 2019. Hvis hun ikke har 
fået afviklet de 2 seniordage inden sin fratræden, skal der afregnes 0,8 % af bruttoårslønnen 
i 2018 + den seniorbonus hun når at optjene i 2019 – det vil sige 1,2 % af bruttolønnen i 
perioden januar til og med juni 2019. 

 


	Bilag 9 - Vejledning om seniorbonus

