
30. april 2013 

Lokalaftale om pilotprojekt for bonusløn i S-tog Produktionsplanlægning, Materiel-
styring 

 
mellem 
S-tog Produktionsplanlægning, Materielstyring 
og 
HK Trafik & Jernbane 
 
 
Lokalaftalen fastlægger principper, retningslinjer og intentioner mm., for brug af bonusordning i 
S-tog Produktionsplanlægning, Materielstyring, i perioden 1. juli 2008 til 30. september 2008. 

1. Formål  

Specifikt er formålet med pilotprojektet at få erfaring med brug af den nye bonusordning.  
 
Herunder vurdere, om bonus vil fremme effektivitet, produktivitet og medarbejderetilfredshed i 
Produktionsplanlægning, Materielstyring samt forbedre S-tog Produktionsplanlægning, Materiel-
styring´s økonomiske resultat. 
 
Formålet skal opfyldes gennem bl.a. gruppebaseret medarbejderengagement og involvering i 
produktivitetsfremmende aktiviteter. 
 
Formålet er også at motivere medarbejderne til at produktionen og kvaliteten i udførelsen af ar-
bejdet forøges samt give medarbejderne mulighed for at få del i de resultatforbedringer, der ska-
bes. 

2. Bonusordningernes hovedprincipper og opbygning 

Bonusordningerne skal understøtte S-tog Produktionsplanlægning, Materielstyring´s strategier og 
mål. For arbejdet med bonus er der fastlagt følgende overordnede principper: 
 
 Bonus er en supplerende belønning, der knytter belønning til forretningsmæssige resultater.  
 Bonus er baseret på forud opstillede mål til forbedringer. 
 Bonus er belønning for en bedre indsats og jobudførelse. 
 Bonus varierer med opnåede resultater. 
 Bonus skal understøtte fælles mål for S-tog Produktionsplanlægning, Materielstyring og an-

satte medarbejdere. 
 Bonus er et dynamisk løninstrument med udskiftelige mål og parametre. 

3. Resultatmål 

Principskitsen er vist i bilag I. 

4. Dækningsområde 

Lokalaftalen omfatter alle medarbejdere ansat i S-tog Produktionsplanlægning, Materielstyring. 
 
Dog er følgende medarbejdere ikke omfattet af aftalen om bonus: 
 

  Medarbejdere, der i forvejen er omfattet af en resultatlønskontrakt eller er undtaget af re-
sultatlønsaftaler gennem deres ansættelsesbrev. 

 Ledere. 
 



Medarbejdere, der tiltræder/fratræder, deltager i ordningen med antal tilstedeværende timer i den 
periode, som er gældende for aftalen. Nyansatte medarbejdere indtræder i ordningen efter endt 
prøvetid. 

5. Udbetaling 

Den præsterede tid er bestemmende for udbetaling. Fravær på grund af sygdom, uddannelse, der 
ikke er relateret til fagområdet, tjenestefri (tr- og sir-arbejde er undtaget), ferie med videre, med-
regnes ikke i beregning af bonus. 
 
Bonus opgøres månedsvis og udbetales kvartalsvis. Der beregnes ikke pension af udbetalingen.  
 
Der kan maksimalt udbetales 20,- kr. pr. time.  

6. Opfølgning  

Der foretages en periodisk opfølgning på pilotprojektet i form af møder mellem ledelsen i Pro-
duktionsplanlægning, Materielstyring og Tillidsrepræsentant.  
 
Resultatdannelsen skal af ledelsen offentliggøres hver måned, og der skal af ledelsen ske en til-
bagemelding til de medarbejdere der deltager i ordningen.  

7. Ikrafttræden og opsigelse 

Aftalen træder i kraft med virkning fra den 1. juli 2008. Aftalen kan opsiges med 1 måneders var-
sel til den første i en måned af begge parter. Lokalaftalen om pilotprojekt bortfalder senest den 
30. september 2008. Aftalen kan genforhandles efter 3 måneder. Såfremt ingen at partnerne har 
nogle indvendinger, kan denne aftale gøres permanent. Den permanente lokalaftale kan opsiges 
med 3 måneders varsel. 
 
 
 
Karsten Stabell Jensen                Stig Nilsson 
HK Trafik & Jernbane  S-tog Produktionsplanlægning, Materielstyring 
 
      
 
 
     Ulla Raun 
     Aftaler & Forhandling 
 



Bilag I. Mas 

MAS Måned:

Vejledning: Gule felter udfyldes. Blå felter beregnes automatisk. 

Regularitet Pålidelighed Påvirkede tog
Pct. afleverede 

evalueringsrapporter 

Pct. opformede linier 

ved aflysninger

- - - 10 10 Mål -5

- - - 16 16 -4

- - - 22 22 -3

- - - 28 28 -2

- - - 34 34 -1

92,50 95,00 60 40 40 Basis 0

92,75 95,25 57 46 46 1

93,00 95,50 54 52 52 2

93,25 95,75 51 58 58 3

93,50 96,00 48 64 64 4

93,75 96,25 45 70 70 5

94,00 96,50 42 76 76 6

94,25 96,75 39 82 82 7

94,50 97,00 36 88 88 8

94,75 97,25 33 94 94 9

95,00 97,50 30 100 100 10

10 10 10 10 10

12,5% 12,5% 25,0% 25,0% 25,0%

125 125 250 250 250

Periodens resultat (point)

Betalingsfaktor (kr. pr. point)

Periodens resultatløn (kr. pr. time)

Timer for hver enkelt medarbejder

Perioden resultatløn pr. måned - heltid*

* Beregnet ud fra præsterede timer.

Resultat:

Måned: -

Regularitet Pålidelighed Påvirkede tog
Pct. afleverede 

evalueringsrapporter 

Pct. opformede linier 

ved aflysninger

95 97,5 0 100 100

kr 0,020

Resultatmål

Skala

-

kr 20,00

kr 3.206,60

Pointsum

Vægtning

Point * vægt

1000

kr 160,33

 
Opgørelsesmetode: 

 

Regularitet:  

Opgøres som den samlede regularitet som S-tog har leveret uden hensyntagen til hvem der har ansvaret for eventuel 

irregularitet. 

 

Pålidelighed:  

Opgøres månedsvis som den samlede regularitet som S-tog har leveret uden hensyntagen til hvem der har ansvaret for 

eventuelle aflysninger eller gennemkørsler. 

 

Påvirkede tog: 

Opgøres månedsvis og fremgår af Datawarehouse. 

 

Pct. afleverede evalueringsrapporter: 

Opgøres som pct. af antal rettidigt sendte evalueringsrapporter, hvor alle felter er udfyldt. Dersom MAS ikke har 

kommentarer til hændelsesforløbet, skal dette anføres. Mangelfuldt udfyldte evalueringsrapporter accepteres ikke. Ek-

sempel: Hvis der på én måned har været 10 hændelser, men der kun forelægger fyldestgørende evalueringsrapporter 

fra de 5 hændelser, giver dette 50%. 

 

 



Pct. opformede linjer ved aflysninger: 

Antal opformerede linjer i pct. af antal aflyste linjer. Hvis der opformeres på alle linjer, hvor der er tyndet ud, udbeta-

les 100%. Hvis eksempelvis A+ og B+ aflyses, men kun B opformeres, udgør dette 50%. Opgørelsen udarbejdes af 

sektionsleder i samarbejde med Bent Hansen eller en stedfortræder. Årsager til evt. manglende opformering bedes an-

ført i evalueringsrapport  

 

 

 

 


