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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/

