
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 (EU-direktiv) 37 timer 98.820 kr. pr år 

Løn Ingen mindstebetaling Absolut minimum:
Fagets begyndelsesløn

 

Overarbejdsbetaling Ingen mindstebetaling 50 pct. af de første 3 overtimer
derefter 100 pct.
Søn- og helligdage 100 pct. 

Tillæg på hhv. 86,38 kr. (50 
pct.) og 172,76 kr. (100 pct.) 
pr time 

Lønforhandling Ingen rettigheder Ret til mindst en årlig lønfor-
handling 

Ferie og fridage 5 ugers ferie 5 ugers ferie plus 5 feriefridage 6.392 kr. pr år 

Juleaftensdag og 
grundlovsdag 

Ingen ret Fri med løn 2.557 kr. pr år

Fritvalgslønkonto 0 kr. 1,3 pct. 4.321 kr. 

Barsel Barselsdagpenge Fuld løn i 18 uger
og 145 kr. pr. time i 8 uger

52.026 kr. pr barselsorlov
 

Barns 1. sygedag Ingen ret Ret til 1 dag pr. sygdomspe-
riode 

562 kr. pr. sygeperiode 

Ved barns hospitalsophold Ingen ret Op til 5 dage pr. år Op til 6.392 kr. pr år 

Pension Ingen ret 8 pct. betales af
arbejdsgiveren 

26.591 kr. pr år

Pension forhøjet under barsel Ingen ret 14 uger 3.618 kr. pr barselsorlov 

Efteruddannelse Ingen ret 2 uger pr år 

Selvvalgt uddannelse Ingen ret 2 uger pr år

HK.DK Tlf. 7011 4545
Følg også HK Østjylland på facebook og Twitter

Ovenstående er beregnet ud fra gennemsnitslønnen 
for kontorassistenter i Østjylland på 27.699 kr. om 
måneden svarende til en timeløn på 172,76 kr.

Eksemplet bygger på Industriens Funktionærover-
enskomst pr 1. marts 2014 mellem DI og CO Industri 
herunder HK Privat. 


