
HVAD ER DET VÆRD?
En overenskomst er en aftale i mellem arbejdsgiverne 
og fagforeningen og et godt udgangspunkt for rimelige 
løn- og arbejdsforhold. Overenskomsten sikrer os ret-
tigheder 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. 
Men at sætte kroner og ører på goderne kan alligevel 
være med til at besvare spørgsmålet: Kan fagforening 
og overenskomst betale sig? Det synes vi det kan.

(OGSÅ I KRONER OG ØRER)

Emne Rettigheder 
uden overenskomst

Rettigheder 
med overenskomst 

Hvad er det værd?

Arbejdstid 48 timer (1) 37 timer (2) incl. en halv times 
betalt frokostpause pr. dag 

En halv times pause: ca. 78 kr. 

Løn Ingen mindstebetaling Absolut minimum:
Ufaglærte: 18.840 kr. 
Faglærte: 21.765 kr. (*)

 

Overarbejdsbetaling Ingen minimumsbetaling 50 pct. af de første 3 overtimer
100 pct. af de efterfølgende timer

Tillæg: hhv. ca. 78 kr. og 
ca. 156 kr. pr. time 

Lønforhandling Ingen rettigheder Ret til en årlig lønforhandling 

Ferie og fridage 5 ugers ferie 1 ekstra uge (6. ferieuge) Ca. 5.800 kr. 

Særlig feriegodtgørelse 1,95 pct. af lønnen 
udbetales 1. maj. 

Ca. 5.900 kr.

Barsel Ca, 46 uger på barselsdagpenge
(4 uger før fødslen)

Af de 46 uger er 34 på fuld løn
(inkl. 8 uger på fuld løn 
før fødslen) 

Ca. 56.900 kr. (3)

Ved barns sygdom Ingen 2 dage Ca. 2.300 kr. 

Ved barns hospitalsophold Ingen Op til 5 dage (inden for 12 mdr.) Ca. 5.800 kr. (inden for 12 mdr.) 

Omsorgsdage Ingen 2 omsorgsdage pr. barn 
pr. kalenderår (4) 

Ca. 2.300 kr. 

Seniordage Ingen 5 fridage i det kalenderår 
man fylder 60 år 

Ca. 5.800 kr.

Pension Ingen Min. 15,5 pct. 
– alle betalt af arbejdsgiveren 

Ca. 3.900 kr. pr. måned

Kompetenceudvikling Ingen Tilbudspligt om Kommunom- 
uddannelse efter 1 års ansæt-
telse.
Kompetencefonden kan give 
den enkelte op til 25.000 kr. 

NOTE *
Det er dog de færreste, der alene får 
grundlønnen.
Alle regnestykker i dette skema bygger 
på en månedsløn på ca. 25.000 kr.
Eksemplet er en faglært assistent med 
7 års erfaring:
Grundløntrin 21 = 21.958
Erfaringstrin 6 trin =1.993  
Kommunom fagdel 2 trin = 803
1 Kvalifikationstrin = 415
I alt 25.361 kr.

NOTER
(1)
EU-direktiv
(2)
Mulighed for at indgå en plustidsaftale 
med sin leder om øget arbejdstid på op til 
42 timer pr. uge.
(3)
Barselsdagpenge: 4.075 kr. pr. uge.
Løn: 5.800 kr. pr. uge.
(4)
Til og med det kalenderår barnet fylder 
7 år.

Eksemplet bygger på “Overenskomst/aftale for 
kontorpersonale og IT-personale m.fl.” 

2013 mellem KL og HK Kommunal.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 

HK Kommunal Østjylland på tlf. 7011 4545. 


