
...det tager kun 1 minut
Sådan stemmer du

Hotline
Har du problemer med 
at få stemt, kan du ringe 
på telefon: 33 30 44 72  
mandag - torsdag kl. 8-16, 
fredag kl. 8-15  
i afstemningsperioden  
17. maj til 4. juni

kl. 12.00.
KOMMUNAL

Vi trækker lod om 10 weekendophold  
for to på Hotel Christiansminde og  
10 lækre kurve med chokolade og vin

Gå på internettet på:  
hk.dk/ok18
1. Tast dit CPR-nummer 
2. Klik på  ”JA” eller ”NEJ” 

Stem og vind 

Afstemningen
slutter

4. juni  
kl. 12

DIN STEMME ER VIGTIG
DET TAGER KUN 1 MINUT 
AT STEMME

FOR DIG DER ER ANSAT I 
KOMMUNER 
OG REGIONER

KOMMUNAL

LÆS OG 
STEM OM

2018OVERENSKOMST DINChristiansminde

Hotel



HK Kommunal har forhandlet 
løn og arbejdsvilkår  
for dig for de næste 3 år.

Din overenskomst 
er over  

90.000 kr. 
værd i forhold til, hvad 

du er sikret gennem  
lovgivningen

n Din løn stiger med 6,8 procent de næste tre år 

n Kompetencefondene fortsætter, så du kan søge  

 25.000 kroner årligt til kompetencegivende uddannelse 

n Det urimelige privatlønsværn fjernes, så du kan se  

 frem til en parallel lønudvikling med de private 

n Eksisterende seniorordninger fortsætter, 

 selv om arbejdsgiverne krævede forringelser 

n Retten til betalt spisepause er garanteret  

 som hidtil i overenskomsten 

n Indsats for psykisk arbejdsmiljø
 

n Grundlønstillæg til alle grupper under grundløn 32

n Højere pension til ledere og specialister fra grundløn 32

n Et løntrin mere for erfaring til ikke-faglærte

n Lægesekretærer får tredoblet pension af aften- og nattillæg

FOR ANSATTE I REGIONER+ 

FOR ANSATTE I KOMMUNER+ 
n Halvt løntrin til ansatte i basisstillinger under grundløn 32

n Højere pension til ledere og specialister fra grundløn 32

n Et løntrin mere for erfaring til ikke-faglærte

n Ekstraordinær indsats for socialformidlere

Den samlede  
værdi af  

forbedringerne i den  
nye overenskomst er

 8,1%  
over tre år

HUSK

DIN  
STEMME ER  

VIGTIG

Læs mere på  
hk.dk/ok18

OVERENSKOMSTENS  
VIGTIGSTE PUNKTER


