BONUSTIDSPROSJEKTET, BERGEN KOMMUNE

– Bonusarbeid skaper
energi og bidrar til at
vi utsetter å ta ut AFP,
sier seniorene Berit
Berntsen og Margun
Eide. Her sammen med
Inger Raddum i Bergen
kommune.

På jakt etter medarbeidernes ressurser
I ett år har ni seniorer i Bergen kommune hatt fri fra sin ordinære jobb for å arbeide med
fritidsinteressene sine. De har vært med i Bonustidsprosjektet, hvor man i stedet for å ta ut
AFP får bruke 20 prosent av arbeidsuken til å jobbe med noe man brenner for – dersom
det kan brukes i kommunens tjenester.
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Dette nyter brukerne av de kommunale

Hun bruker bonustiden til å sortere

Betingelser
• Du må ha rett til AFP
• Skriftlig søknad
• Søknaden må undertegnes av leder
• Du får vanlig lønn i bonustiden
• Arbeidsstedet får dekket vikarutgifter i bonustiden
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