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Aftale om 
"Skaf ert medarbejder" 

Ældreområdet i Billund kommune har besluttet, at vores medar
bejdere kan opnå resultatløn, hvis de er med til at skaffe en kol
lega, når der er ledige stillinger. Nedenstående aftale er også 
gældende for personalet i Træningsenheden. 

Den nye medarbejder skal være: 
• en man kender, eller 
• har mødt udenfor arbejdspladsen, og det er 
• kun en ansættelse i ældreområdet der tæller, f.eks en flyt

ning mellem distrikterne og grupper ikke. 
• Genansættelser indenfor 3 måneder tæller heller ikke med. 
• Den nyansatte skal ikke nødvendigvis ansættes samme 

sted, det skal bare være en ansættelse i ældreområdet, og 
det er påkrævet, at der er en ledig stilling. 

Der er forskellig udmøntning af resultatløn afhængigt af, 
• om man skaffer en weekendafløser eller timelønnet, 
• eller om man skaffe en fast medarbejder. 

1. Ny medarbejder ansat på kvote 0-15 timer: 
a) Beløb efter 3 måneder = 1500 kr. 
b) Beløb efter 6 måneder = 3000 kr. 

2. Ny medarbejder ansat på kvote 16 timer eller mere: 
a) Beløb efter 3 måneder =| 2000 kr. 
b) Beløb efter 6 måneder =j 4000 kr. 
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Skaf en medarbejder / kollega og få resultatløn. 

Ældreområdet i Billund Kommune har besluttet, at vores medarbejdere kan opnå 
resultatløn, hvis de er med til at skaffe en kollega, når der er ledige stillinger. 

Den nye medarbejder skal være en man kender, eller har mødt udenfor arbejdspladsen, 
og det er kun en ansættelse i ældreområdet der tæller, således tæller f.eks. flytning 
mellem distrikter og grupper ikke. Genansættelser inden for tre måneder tæller heller ikke 
med. 
Den nyansatte skal ikke nødvendigvis ansættes samme sted, det skal bare være en 
ansættelse i ældreområdet, og det er påkrævet, at der er en ledig stilling. 

Der er forskellig udmøntning af resultatløn afhængigt af, om man skaffer en 
weekendafløser eller timelønnet, eller om man skaffer en fast medarbejder. 

1. Ny medarbejder ansat på kvote 0-15 timer: 
1. beløb efter 3 måneder 1500 
2. beløb efter 6 måneder 3000 

2. Ny medarbejder ansat på kvote 16 timer eller mere: 
1. beløb efter 3 måneder 2000 
2. beløb efter 6 måneder 4000 

Lisbeth Lange, Gitte Hampenber og Lisbeth Schmidt 
Ledere af ældreområdet i Billund Kommune 


