Hvad er

OVERENSKOMSTEN
værd for dig?
Det er overenskomsten, der sikrer dig de fleste af dine
rettigheder på jobbet. HK Kommunal har sat kroner
på for at vise den kontante værdi af disse rettigheder.

Din overensk
er mere end

95.000 krone
Rettigheder MED overenskomst
Gælder alle
½ times betalt spisepause
Mindst 15,5 pct. arbejdsgiverbetalt pension*
0,95 pct. ekstra i særlig feriegodtgørelse
6. ferieuge
I alt

Værdi

i kroner
om året

22.801
61.368
3.752
7.600
95.521

Børnefamilier
Barns 1. og 2. sygedag
2 omsorgsdage pr. barn pr. år
Barns hospitalsophold (10 dage inden for 1 år)
Fuld løn i 34 uger i barselsperioden
1 uges ekstra fædreorlov på fuld løn

3.040
3.040
15.200
87.964
7.600

Seniorer
5 fridage/seniorbonus pr. år fra 60 år

7.600

Kompetenceudvikling
Hjælp til videreuddannelse fra kompetencefondene
* Den laveste pensionsprocent i HK Kommunals overenskomster
eksl. elever og vagtcentralpersonale er 15,9 pct.

30.000

skomst

er værd om året
Rettigheder UDEN overenskomst
Ingen betalt spisepause
Ingen arbejdsgiverbetalt pension (kun ATP)
Kun 1 pct. i særlig feriegodtgørelse
Ingen ekstra ferie ud over de 5 uger

Ingen barns 1. og 2. sygedag
Ingen omsorgsdage
Ingen omsorgsdage ved barns hospitalsophold
Kun barselsdagpenge
Ingen ekstra fædreorlov

Ingen ekstra fridage fra det fyldte 60 år

Ingen hjælp til videreuddannelse fra Kompetencefonden

Beregningerne er
lavet på baggrund af
det gennemsnitlige
lønniveau for alle ansatte
på HK Kommunals
overenskomster i
kommuner og regioner.
Værdien på 95.521 kr.
omfatter kun betalt
spisepause, pension,
særlig feriegodtgørelse
og 6. ferieuge.
Gevinsten vil være
endnu højere, hvis
man fx har børn og
bruger omsorgsdage
og barns sygedage,
hvis man bruger sine
kompetencemidler eller
er fyldt 60 år og får
seniordage.

Værdien af overenskomsten
og fagforeningen handler
selvfølgelig ikke kun
om kroner og øre.
Så meget mere får du:
Mulighed for 30.000 kroner årligt fra kompetencefonde til din videreuddannelse.
Karrierevejledning – åben hver dag mellem 13 og 16 på telefon 3330 4460.
Hjælp inden for 24 timer på hverdage til
målrettet cv og ansøgning.
Lønforsikring der dækker op til 80 procent
af lønnen, hvis du bliver ledig.
Juridisk hjælp ved problemer på jobbet.
Samtale med en HK-rådgiver inden for 24 timer
på hverdage, hvis du skulle blive opsagt.
Hjælp til jobsøgning gennem HK Jobbørs.
Større indflydelse på arbejdspladsen,
når man er mange sammen.

Læs mere om OK21: www.hk.dk/ok21

