
Brug din ret 
– stem om overenskomsten nu!

Urafstemning om 
CFU-forliget 2018-2021 og om HK Stats organisationsaftaler 

22. – 31. MAJ
Du får blandt andet:
• Større realløn = råd til mere 
•  Samlet økonomisk ramme  på 8,1 procent
•  En løn, der følger udviklingen på det private område

Det stemmer du om
• Samlet økonomisk ramme på 8,1 procent

• Lønforhøjelser til alle på 6,07 procent + tillæg og puljer 

• Regulering, så lønnen følger den private lønudvikling

•  Mellem 383 og 529 kr ekstra pr måned til de lavest  
lønnede – oven i øvrige stigninger

• Væk med privatlønsværnet

• Op til 957 kr ekstra til kontorelever pr måned

• Op til 1.981 kr mere til  laborantpraktikanter pr måned 

• Fond til din egen kompetenceudvikling

• Ledere skal lære at håndtere psykisk arbejdsmiljø

• Bedre vilkår for dem, hvis arbejdsplads flytter

• Forbedringer i TR-aftalen

• Bedre adgang til tjenestefri af familiemæssige årsager

• Ret til vejledning i a-kasse i arbejdstiden efter fyring



Derfor skal du stemme
•  Dit JA eller NEJ er med til at afgøre, om der bliver konflikt fra 11. juni,

eller den nye overenskomst kan træde i kraft med virkning fra 1. april.

•  Ved at deltage i afstemningen viser du arbejdsgiverne, at dine løn- og

arbejdsvilkår betyder noget. Jo flere, der stemmer, jo stærkere står vi.

•  Det er din demokratiske ret som fagforeningsmedlem at tage stilling

til det mest centrale,  fagforeningen skaber for dig: din overenskomst.

Hvad skal du stemme?
Du bestemmer. HK Stats bestyrelse er ikke i tvivl. 

Stem JA, lyder den enstemmige anbefaling. 

Sådan stemmer du – let og hurtigt
• Klik på linket, du har fået med mail og sms

• Log ind med dit cpr-nummer

• Marker din stemme med et kryds – Ja eller Nej

• Bekræft dit valg

• Modtag en kvittering og tryk ’afslut’

• Se resultatet af urafstemningen 4. juni på hk.dk/stat/ok18

Sådan stiger din løn 2018-2021 
1.4.2018 1.10.2018 1.4.2019 1.10.2019 1.4.2020 1.10.2020 1.2.2021 I ALT 

Generel lønstigning 0,8% 0,5% 1,3% 0,86% 1,46% 0,00% 0,68% 5,60%
Reguleringsordning 0,33% 0,0% 0,02% 0,0% 0,02% 0,0% 0,10% 0,47%

I alt lønstigninger til alle 6,07%

Organisationspuljer 
og andre formål 0,0% 0,53% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,53%
Reststigning* (skøn)  1,50%

Resultatet i alt  1,13% 1,03% 1,32% 0,86% 1,48% 0,00% 0,78% 8,10%

*Når du får tillæg eller rykker op i løngruppe, og når der bliver ansat flere højtlønnede.

Forlig med penge i 
Godt 1.800 kroner mere måneden. Så meget betyder alene de generelle stigninger 

på 6,07 procent for medlemmer med en gennemsnitsindtægt inklusive tillæg og 

pension på 32.422 kroner. 

Den første lønstigning – 1,13 procent – falder 1. april 2018. Denne stigning ser du 

først på din lønseddel som en efterregulering efter urafstemningen – og selvføl-

gelig kun, hvis medlemmerne godkender forliget. Den næste af de i alt 6 lønstig-

ninger kommer allerede til oktober 2018.

De 600 lavestlønnede medlemmer får 529 ekstra pr måned oven i de generelle 

stigninger. 6.000 andre lavtlønnede får omkring 383 kroner ekstra om måneden 

oven i de stigninger, alle får.   

Læs mere om overenskomsten 
hk.dk/stat/ok18


