
VÆRDIEN AF DIN
OVERENSKOMST
En overenskomst er en aftale i mellem arbejdsgiverne og fagforeningen og et godt udgangspunkt for rimelige løn- og arbejds-
forhold. Overenskomsten sikrer os rettigheder og muligheder og sætter grænser for, hvad der trods alt kan forlanges af os. Det 
faglige sammenhold er uvurderligt, og værdien af en overenskomst kan ikke alene gøres op i penge. At sætte kroner og ører på 
goderne kan dog alligevel være med til at besvare spørgsmålet: Kan fagforening og overenskomst betale sig? Det synes vi det kan.

RETTIGHEDER UDEN 
OVERENSKOMST

RETTIGHEDER MED 
OVERENSKOMST

HVAD ER DET VÆRD?

ARBEJDSTID 48 timer (EU-direktiv) 37 timer 572 timer pr. år

LØN Ingen mindstebetaling
Ufaglært 18.987 kr.
Faglært 20.487 kr.

FORSKUDTTIDSTILLÆG Ingen betaling
Gennemsnit
pr. måned 490 kr.

Mindst 5.880 kr. pr. år

OVERTIDSBETALING Ingen betaling

50% af de første 3 
overtimer,
100% af de efterfølgende
timer

Ved 5 timer pr. måned =
6.041 kr. om året

LØNFORHANDLING Ingen rettigheder
Ret til mindst én
lønforhandling om året

FERIE OG FRIDAGE 5 ugers ferie 5 ugers ferie + 5 feriefridage Mindst 5.322 kr. pr. år

FRITVALGSKONTO Ingen indbetaling
Der indsættes 4% på
fritvalgskontoen: Til pension
eller ekstra løn

11.069 kr. pr. år

ANCIENNITETSTILLÆG Ingen betaling
Efter ét års ansættelse får du 
et tillæg på 2,90 kr./time

5.580 kr. pr. år

BARSEL Barselsdagpenge
18 uger med fuld løn +
8 uger med fuld løn

25.186 kr. pr. år

BARNS 1. HELE SYGEDAG Ingen rettigheder
Ret til 1½ dag
pr. sygdomsperiode

1.582 kr. pr. sygeperiode
(ved 3 dage pr. år = 4.746
kr.)

VED BARNS 
HOSPITALOPHOLD Ingen rettigheder

Op til 1 uge pr. år
- max 130 kr./time

4.810 kr. pr. år

PENSION Ingen rettigheder 7,7% betalt af arbejdsgiveren 21.307 kr. pr. år

SÆRLIG BARSELSPENSION Ingen rettigheder 14 uger 4.394 kr. pr. barsel

SELVVALGT UDDANNELSE Ingen rettigheder
2 uger pr. år,
ret til opsparing i 3 år

10.643 kr.

REDUKTION FOR 
HELLIGDAGE Ingen rettigheder 1.064 kr. pr. helligdag 13.832 kr

Ovenstående er beregnet ud fra gennemsnitslønnen for en butiksassistent i Østjylland på 23.060 kr. om måneden
svarende til en timeløn på 143,83 kr. 

Eksemplet bygger på Landsoverenskomsten for butikker pr 1. marts 2017 mellem Dansk Erhverv og HK Handel.


