
HVIS OG HVIS...
DU VIL HAVE INDFLYDELSE, SÅ 

STEM 
– OG STEM JA!

OK14 HK/PRIVAT OVERENSKOMST 2014

URAFSTEMNING OM DIN 
NYE OVERENSKOMST

MELLEM DANSK INDUSTRI
OG CO-INDUSTRI HERUNDER HK/PRIVAT 

DU KAN STEMME På www.HKPRIVAT.DK, På SMS, På SMARTPHONE 

ELLER DU KAN SENDE DIN STEMMESEDDEL TIL HK/PRIVAT, SE bAGSIDEN.



OVERENSKOMST 2014

VI ANbEFALER:
STEM jA TIL 
OVERENSKOMSTEN

OK-avisen udgives af HK/Privat. fOtO: LisbetH HOLten ansvarsHavende: aage Lundgaard

KæRE KOLLEGA
Du sidder nu med resultatet af dette års overenskomstforhandlinger med Dansk Industri.
HK/Privats sektorbestyrelse anbefaler et ja, især fordi uddannelsesområdet er blevet styrket. Det var 
et hovedkrav fra os. 

DE VIGTIGSTE PUNKTER ER:
/  Alle får bedre uddannelse, blandt andet ved at anciennitetskravet for nyansatte sættes ned.
/  En opsagt kollega får mulighed op til fem ugers uddannelse og ret til vejledning i HK/Privat eller
    a-kassen.
/  Fritvalgs Lønkontoen fordobles til 2 procent.
/  Der kommer en uges ekstra forældreorlov til hver forælder. Den økonomiske dækning hæves.
/  Pensionen forbedres for kvinder på barsel.
/  Elevsatserne hæves.
/  Vores ret til at opsøge virksomheder, der ikke har overenskomst på grund af 50 %-reglen, gøres   
   permanent, og vi kan reagere, hvis nogen uberettiget holdes ude af overenskomsten.

Du kan læse mere om den nye overenskomst på de næste sider.
Forliget er godkendt af forhandlingsudvalget og af Branchesektion Produktion.
Det er vigtigt, at du bruger din stemme. Ved at stemme har du medbestemmelse på dine løn- og 
arbejdsvilkår. Det giver vægt bag argumenterne og styrker vores troværdighed, når vi skal forhandle 
med arbejdsgiverne næste gang. 

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Simon Tøgern         Marianne Vind                      
formand HK/Privat                        næstformand HK/Privat
  
  



OVERENSKOMST 2014 FUNKTIONæROVERENSKOMSTEN 
MELLEM
DANSK INDUSTRI OG CO-INDUSTRI

FRITVALGS LøNKONTO
Pr. 1. marts 2014 stiger bidraget til din 
Fritvalgs Lønkonto til 1,3 procent af din 
ferieberettigede løn.
Pr. 1. marts 2015 stiger bidraget til din 
Fritvalgs Lønkonto til 1,7 procent af din 
ferieberettigede løn.
Pr. 1. marts 2016 stiger bidraget til din 
Fritvalgs Lønkonto til 2,0 procent af din 
ferieberettigede løn.

SELVVALGT UDDANNELSE
Anciennitetskravet for at have ret til 
selvvalgt uddannelse sættes ned fra 9 
til 6 måneder. Træder i kraft 1. maj 2014.

Oversigten over uddannelser på 
Industriens Kompetenceudviklingfonds 
hjemmeside, ikuf.dk, skal opbygges på 
en ny måde, så det bliver lettere for dig 
at se, hvilke uddannelser du kan tage. 
For eksempel moduler på akademi- og 
merkonomniveau.

SELVVALGT UDDANNELSE
VED AFSKEDIGELSE
Medarbejdere, som har 6 måneders 
anciennitet på en arbejdsplads, 
har ret til 1 uges uddannelse i 
opsigelsesperioden med tilskud 
efter reglerne inden for Industriens 
Kompetenceudviklingsfond. 

Herudover har den opsagte 
medarbejder ret til at bruge op 
til 2 ugers ikke forbrugt selvvalgt 
uddannelse.

De 3 ugers selvvalgt uddannelse kan 
kombineres med de 2 ugers uddannelse, 
som en opsagt medarbejder med 3 års 
ancienniet har.

RåDGIVNING VED AFSKEDIGELSE
Medarbejdere, der opsiges, har ret 
til at tage to timer fri med løn til at få 
vejledning af a-kasse/fagforening.

PENSION
Fremover beregnes dit pensionsbidrag 
også af dit ferietillæg. Træder i kraft 1. 
maj 2014.
 
FLYTNING AF 
FIRMAPENSIONSORDNING
Fremover kan et pensionsselskab, 
der overtager en eksisterende 
firmapensionsordning, ikke bede 
om ekstra helbredsoplysninger eller 
arbejdsdygtighedserklæringer fra 
medarbejderne. Modsat tidligere, 
hvor medarbejdere, der var fyldt 
50 år, kunne afkræves yderligere 
helbredsoplysninger. Træder i kraft 1. 
maj 2014.

Der er indgået en aftale om, at hvis 
en virksomhed ønsker at flytte 
medarbejdernes pensionsordninger 
til et kommercielt pensionsselskab, 
skal der holdes øje med 
administrationsomkostningerne.

FORæLDREORLOV
Perioden med betaling under 
forældreorlov udvides med 2 uger til i alt 
13 uger. Gælder for forældreorlov, der 
påbegyndes efter 1. juli 2014.

Betalingen under forældreorlov stiger til 
maksimum 145 kr. pr. time, som svarer 
til en månedsløn på 23.248 kr.

Bestemmelsen om de tre ugers 
forældreorlov, som kan deles mellem 
forældrene, gøres også kønsneutral, så 
familier, hvor forældrene er af samme 
køn, har de samme rettigheder.

SæRLIG PENSION UNDER bARSEL
Det særlige pensionsbidrag under de 14 
ugers barselsorlov stiger 1. juli 2014 fra 
1.680 til 2.040 kr. pr. måned.

ELEVER
Mindstelønssatser for elever og 
praktikanter stiger i gennemsnit 1,9 
procent i hvert overenskomstsår. 

FUNKTIONSLøN FOR ELEVER
Elever over 25 år kan indgå aftale om 
funktionsløn. Elever under 25 år kan 
ikke aflønnes med funktionsløn. Det 
kan dog aftales, at lønnen er inklusive 
betaling for forefaldende overarbejde.

UDDANNELSE I FRITIDEN
Fremover kan elever søge om støtte i 
Industriens Kompetenceudviklingsfond 
til fritidsundervisning, eksempelvis 
moduler på merkonomniveau, sprog 
eller HF-fag.

SKOLEOPHOLD
Fremover skal arbejdsgiveren betale 
udgifter til skolehjem, når opholdet er 
nødvendigt for elevens uddannelse.

bESøG På VIRKSOMHEDER
Aftalen om, at HK må besøge 
arbejdspladser for at forhandle frivillig 
tiltræden til overenskomsten uden 
at indhente tilladelse fra DI, gøres 
permanent. Gælder for virksomheder, 
hvor 50 %-reglen ikke er opfyldt.

VIKARER, FAGRETSLIG 
0bEHANDLING
Fremover har HK/Privat ret til at få 
at vide, hvad en virksomhed, som 
bruger vikarer fra et bureau, har oplyst 
bureauet om gældende lokalaftaler og 
kutymer på virksomheden.

DæKNINGSOMRåDE
Fremover kan HK/Privat bede DI om 
et møde, hvis vi har en begrundet 
formodning om, at ansatte på 
en virksomhed er dækket af 
overenskomsten, men fejlagtigt holdes 
udenfor.

SøNDAG D. 9. FEbRUAR bLEV DER OPNåET ENIGHED OM FORNYELSE AF OVERENSKOMSTEN MED DANSK 
INDUSTRI. OVERENSKOMSTEN ER 3-åRIG OG GæLDER I PERIODEN 1. MARTS 2014 TIL 1. MARTS 2017.

HER KAN DU LæSE DE VIGTIGSTE RESULTATER I DEN NYE OVERENSKOMST

i tiLfæLde af tvivL er det de undersKrevne PrOtOKOLLater, der gæLder.



/ ET REjSEGAVEKORT 
 På 20.000 KRONER 
/ EN APPLE IPAD AIR wI-FI + 4G  
 128 Gb (VæRDI 6.799 KRONER)
/ 50 bIOGAVEKORT TIL NORDISK   
  FILMS bIOGRAFER 
 (VæRDI 500 KRONER PR. STK.)
   NB! Præmierne er skattepligtige. 

REjSEGAVEKORTET På 
20.000 KRONER KAN 
bRUGES HOS:
65 Ferie, FDM Travel, Jysk 
Rejsebureau, Kilroy Travel, Spies 
eller Star Tour.
Obs! Hvis du vinder, kan du vælge én 
rejsearrangør.

STEM OG VIND PRæMIER TIL ARbEjDSPLADSER 
MED DE HøjESTE 
AFSTEMNINGSPROCENTER

1-4 HK-medlemmer 2 x 2.000 kroner
5-10 HK-medlemmer 2 x 5.000 kroner
11-20 HK-medlemmer 2 x 10.000 kroner
21-40 HK-medlemmer 2 x 15.000 kroner
41-100 HK-medlemmer 2 x 25.000 kroner
+ 101 HK-medlemmer 2 x 50.000 kroner

Der trækkes vindere på virksomheden ud 
fra virksomhedens adresse og for hver 
overenskomst på arbejdspladsen (en del 
virksomheder har overenskomst med 
flere faggrupper under HK/Privat, for 
eksempel laboranter og administrative 
medarbejdere). Er stemmeprocenten lige 
høj inden for den enkelte kategori, trækker 
vi lod). 
Du er sikret fuld anonymitet i forbindelse 
med afstemningen og den efterfølgende 
lodtrækning. Det er et privat firma, der 
håndterer stemmeoptællingen, og HK/
Privat kan ikke se, hvad du har stemt, men 
kun at du har stemt.

SåDAN 
STEMMER DU
PR. bREV: På vedlagte stemmeseddel 
sætter du ét kryds – og kun ét kryds 
– ud for enten JA eller NEJ. Læg 
stemmesedlen i vedlagte svarkuvert 
og send den til os, så vi har kuverten 
senest torsdag 10. april 2014 
med morgenposten. Du skal være 
opmærksom på, at postvæsenet kan 
være op til tre dage om at udbringe 
post, hvor der er brugt frankeret 
svarkuvert. Har du afgivet din stemme 
på nettet, med sms eller på smartphone 
og alligevel indsender den trykte 
stemmeseddel, er det den trykte 
stemmeseddel, der gælder.

SMS: Tast HKP <mellemrum> din fødsels- 
dato (6 cifre) <mellemrum> pinkode  
(8 cifre), der står i brevet med 
stemmesedlen, <mellemrum> JA 
eller NEJ. Send beskeden til 1919. Du 
modtager en kvittering på sms.

INTERNETTET: Gå ind på www.
hkprivat.dk, og klik på det store banner 
med teksten ”OK14 Urafstemning” for 
at komme ind på siden med HK/Privats 
urafstemningsmodul. Her skal du 
indtaste din fødselsdato (6 cifre) samt 
den pinkode (8 cifre), der står i brevet 
med stemmesedlen. Herefter afgiver du 
din stemme. Din stemme er registreret, 
når du har trykket ”Afgiv stemme” og 
dernæst ”Bekræft stemme”.

SMARTPHONE: Skan QR-koden for 
enten  JA eller NEJ på din stemme-
seddel med din smartphone og tryk 
send. Du modtager en sms med en 
bekræftelse af din stemme.

HOTLINE: I hele afstemningsperioden 
kan du ringe døgnet rundt på tlf. 
26 12 25 20 og få teknisk hjælp til 
at gennemføre den elektroniske 
afstemning.

Har du spørgsmål til overenskomsten, 
kan du ringe på telefon 33 30 44 90 
eller sende en mail til hkprivat@hk.dk. 
Husk at skrive i titelfeltet, hvilken 
overenskomst du har spørgsmål til.

Din elektroniske stemme skal være 
afgivet senest torsdag 10. april 2014 
klokken 8.00 for at være gyldig.

Resultatet af urafstemningen 
offentliggøres fredag 11. april 2014 
klokken 13.00 på www.hkprivat.dk.

Afstemningen om din nye 
overenskomst sker i henhold 
til afstemningsregler fastsat af 
forligsmanden. Det betyder, at 
resultatet af afstemningen om 
denne overenskomst er en del af 
det samlede mæglingsforslag for 
OK14. Derfor indgår din stemme 
i opgørelsen af samtlige afgivne 
stemmer om resultatet af forårets 
overenskomstforhandlinger.

Der er præmier på højkant til alle, der deltager i afstemningen.

PRæMIER TIL MEDLEMMER

DU KAN STEMME På EN AF FøLGENDE 4 MåDER:


