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Til 

medlemsorganisationerne 

 

  

 

Vedr.:  Bilag til rammeaftalen om seniorpolitik - RLTN 
 

Rammeaftalen om seniorpolitik på det regionale område blev udsendt den 18. april 2016 

uden bilag, da der udestod visse spørgsmål vedr. det ændrede førtidspensionsfradrag. 

Disse spørgsmål er nu afklaret og på den baggrund fremsendes følgende: 

 

• Bilag 1: Tabel over værdien af pensionsforbedringer i forbindelse med seniorpolitiske 

ordninger (pr. 1. april 2015, 1. oktober 2015, 1. januar 2016, 1. oktober 2016 og 1. januar 

2017).  

 

• Bilag 2: Tabel over udgift til aftaler om ikke at foretage førtidsfradrag (pr. 1. april 2015, 

1. oktober 2015, 1. januar 2016, 1. oktober 2016 og 1. januar 2017). 

 

• Bilag 3: Protokollat vedrørende seniorbonus (pr. 1. april 2015). 

 

• Bilag 4: Eksempler på beregning af de økonomiske muligheder ved generationsskifteaf-

taler (pr. 1. april 2015). 

 

Bilag 2 er pr. 1. oktober 2016 ajourført i overensstemmelse med de nye regler om før-

tidspensionsfradrag og folkepensionsalderen. Derudover er udgiftsberegninger i bilag 2 

med virkning fra samme dato korrigeret på baggrund af opdaterede skøn for restlevetid. 

Tabeller over gamle regler, som dækker tjenestemænd født senest 30. juni 1944 er udgå-

et, da disse tjenestemænd har nået folkepensionsalderen og dermed ikke længere er om-

fattet af bilag 2.  

 

Bilag 3 er sammenskrevet som i den tidligere KTO-aftale bortset fra, at der i bilaget om 

konvertering af seniorbonus er tilføjet Sundhedskartellets mere uddybende tekst vedrø-

rende konvertering til pension og til kompetenceudvikling som aftalt.  

 

Bilag 4 er opdateret i forhold til de nye benævnelser af tjenestemandsskalaerne.  

 

Herudover er der alene foretaget redaktionelle ændringer i bilagene som følge af, at 

RLTN og Forhandlingsfællesskabet nu er part i aftalen. 

 

Med venlig hilsen  
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