
KOMMUNAL KOMMUNAL

HVAD ER  
OVERENSKOMSTEN  
VÆRD FOR DIG ?

Værdien af overenskomsten  
og fagforeningen handler 
selvfølgelig ikke kun  
om kroner og ører.

Læs mere om overenskomsten og 
de kommende forhandlinger for OK15 på  

www.hk.dk/kommunal/ok15

Andre fordele:

Større indflydelse på  
arbejdspladsen, når man 
er mange sammen

Muligheden for at tage problemer 
op over for ledelsen, som er svære, 
hvis man står alene

Støtte til din  
lønforhandling

Lønforsikring til dig hvis 
du skulle blive ledig

Ekstra penge  
til din videre-
uddannelse

Rådgivning og 
sparring om din 
karriere

Juridisk hjælp hvis du 
skulle få brug for det
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Det er overenskomsten, 
der sikrer dig de fleste 
af dine rettigheder  
på jobbet.  
HK Kommunal har  
sat kroner og ører 
på for at vise den 
kontante værdi af 
disse rettigheder.
 



Din overenskomst 
er mere end 

88.000 kroner værd om året

Beregningerne er lavet for en ansat på HK Kommunals kontoroverenskomst i KL, som tjener gennemsnitslønnen. Gevinsten på 88.124 omfatter kun værdien betalt 
spisepause, pension, 6. ferieuge og særlig feriegodtgørelse. Gevinsten vil være endnu højere, hvis man fx har børn og bruger omsorgsdage og barns sygedage, 
hvis man bruger sine kompetencemidler eller er er fyldt 60 år og får seniordage. 

*Alle er dog omfattet af ATP

Rettigheder med overenskomst
Gælder alle 
½ times betalt spisepause
Mindst 15½ pct. arbejdsgiverbetalt pension
0,95 pct. ekstra i særlig feriegodtgørelse
6. ferieuge i ekstra ferie
I alt 

Børnefamilier
Barns 1. og 2. sygedag 
2 omsorgsdage pr. barn pr. år
Barns hospitalsophold (5 dage indenfor 1 år)
Fuld løn i 34 uger i barselsperioden

Seniorer 

5 fridage pr. år fra det fyldte 60. år. 

Andet  

Hjælp fra Tryghedspuljen ved afskedigelse
Hjælp til videreuddannelse fra Kompetencefond/pulje 

20.424
57.540
3.360
6.800
88.124
 

2.725
2.725
6.800
74.395
 

6.800
 

10.000
25.000

Ingen betalt spisepause
Ingen arbejdsgiverbetalt pension*
Ingen ekstra feriegodtgørelse
Ingen ekstra ferie ud over de 5 uger

 

Ingen barns 1. og 2. sygedag 
Ingen omsorgsdage
Ingen omsorgsdage ved barns hospitalsophold
Barselsdagpenge 
 

Ingen ekstra fridage fra det fyldte 60. år. 
 

Ingen hjælp fra Tryghedspuljen ved afskedigelse
Ingen hjælp til videreuddannelse fra Kompetencefond/pulje

Værdi  
i kroner og ører om året

Rettigheder uden overenskomst


