DIN STEMME
ER VIGTIG
HK Kommunal har forhandlet din
overenskomst for de næste tre år
VIGTIGSTE RESULTATER FOR ALLE:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Generelle lønstigninger til alle på 5,02 procent
Din realløn er sikret
Fortsat reguleringsordning som sikrer, at lønnen følger den private lønudvikling
Indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø
Særlig fokus på attraktive arbejdspladser for seniorer
Du kan få 30.000 kr. fra Kompetencefonden hvert år til videreuddannelse
Kompetencefonden kan nu også støtte IT-certificeringer
Penge til at sikre ligeløn og hæve lønnen for de lavtlønnede
Projekt om det digitale arbejdsliv

+ særligt for ansatte i
KOMMUNER:
■ En pulje på 0,50 procent til HK Kommunals
egne grupper
■ Langt de fleste penge går til at forhøje
løn og pension
■ Fortsættelse af Tryghedspuljen, der støtter
afskedigede medarbejdere
■ Særlig indsats for tandklinikassistenternes
kompetenceudvikling

+ særligt for ansatte i
REGIONER:
■ En pulje på 0,45 procent til HK Kommunals
egne grupper
■ Langt de fleste penge går til at forhøje
løn og pension
■ Oprettelse af Tryghedspulje, der støtter
afskedigede medarbejdere
■ Særlig indsats for lægesekretærernes
kompetenceudvikling

| Du kan stemme på to måder
1. MAIL: Hvis vi har registreret din mailadresse, vil du modtage en unik mail med et link, der giver
dig direkte adgang til afstemningen. Du skal blot udfylde din fødselsdato og herefter vælge, om du vil
stemme ”JA” eller ”NEJ”.
2. HK.DK/OK21: Hvis du besøger hk.dk/ok21 kan du også gå direkte til
afstemningen. Du skal logge på med NemID og herefter vælge, om du vil stemme ”JA” eller ”NEJ”.
Du får en kvittering, når din stemme er registreret.
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