
URAFSTEMNING 
om CFU-forliget 2021-2024 og 
om HK Stats organisationsaftaler 
18. marts – 13. april

Du får blandt andet:
•  SIKRET realløn = SAMME købekraft
•  Samlet økonomisk ramme 6,75 pct.
•  En løn, der følger udviklingen på det

private område

•  Samlet økonomisk ramme på 6,75 pct.
•  Reallønnen sikret: 4,42 pct. i generelle lønstigninger for alle 
•  Reguleringsordning, så lønnen følger de private lønninger
•  Medarbejdere på 62+ får en ny seniorbonus på 0,8 pct. om året som  enten 

løn, 2 fridage ekstra eller mere i pension
•  Minipension minimeres: alderskravet på 25 år udgår, og karensperioden 

 halveres fra 4 til 2 år
•  Kompetencesekretariatet og kompetencefonden videreføres
•  Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø videreføres
•  Partnerskab om attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser
•  Styrket seniorindsats med forankring i de lokale samarbejdsudvalg 
•  Samarbejdssekretariatet fortsætter arbejdet for styrket lokalt samarbejde
•  Medarbejderne skal inddrages i den grønne omstilling 
•  Medarbejderne skal inddrages inden udbud, genudbud og udlicitering
•  Sorgorlov med løn under orlov i indtil 26 uger
•  Videreudvikling af statens nye lønsystemer

BRUG DIN RET
– STEM OM OVERENSKOMSTEN NU!

DET STEMMER DU OM



 1.4.2021 1.10.2021 1.4.2022 1.10.2022 1.4.2023 1.10.2023 I ALT 
Generel lønstigning 0,80 % 0,30 % 1,19 % 0,30 % 1,48 % 0,35 % 4,42 %

Reguleringsordning 0,00 % 0,00 % 0,36 % 0,00 % 0,27 % 0,00 % 0,63 %

I alt lønstigninger til alle       5,05 %

Andre formål       0,20 %

Reststigning** (skøn)       1,50 %

Resultatet i alt        6,75 %

*Reguleringsordningen sikrer, at lønudviklingen på det offentlige område forløber parallelt med lønudviklingen på det private.
**Reststigning er udtryk for både den lokale lønudvikling og forandringer i personalesammensætningen.

ET ANSVARLIGT FORLIG, 
SOM SIKRER KØBEKRAFTEN
Din løn stiger med 4,42 pct. over 3 år. Det vil sige, at en gennemsnitlig 

HK-løn på 34.284 kroner (inklusive tillæg og pension) stiger med cirka 

1.500 kroner om måneden.

Med prognoserne for prisstigning i samme periode på 4,40 pct. er din 

realløn sikret. Samtidig sikrer reguleringsordningen*, at lønnen stiger 

mere end de 4,42 pct., hvis lønnen på det private arbejdsmarked stiger 

hurtigere end beregnet. 

Forventningen er, at reguleringsordningen vil give 0,63 pct. ekstra i pe-

rioden, så den samlede lønstigning bliver på 5,05 pct. Det vil sige, at du 

kan forvente at få 0,36 pct. ekstra 1. april 2022 og 0,27 pct. 1. april 2023. 

Den første lønstigning på 0,8 pct. falder 1. april 2021. Den ser du først på 

din lønseddel som en efterregulering efter urafstemningen – og selv-

følgelig kun, hvis medlemmerne godkender forliget. I alt stiger din løn 6 

gange frem til 2024.

LÆS MERE OM OVERENSKOMSTEN HK.DK/STAT/OK21
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ÅDAN BLIV
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DERFOR 
SKAL DU STEMME
Din stemme er med til at afgøre, om den nye overenskomst kan træde i 

kraft med virkning fra 1. april 2021.

Når du stemmer, viser du arbejdsgiverne, at dine løn- og arbejdsvilkår 

betyder noget. Jo flere, der stemmer, jo stærkere står vi som lønmod-

tagere.

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 din fødselsdato. Du kan 
også finde linket på hk.dk/
stat/ok21, hvor du logger ind 
med dit NemID

•  Marker din stemme – Ja, Nej 
eller Blank

•  Tryk på ”Afgiv stemme” og 
derefter ”Bekræft stemme”. 
Herefter får du en kvittering.

SE RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 16.04.21 PÅ HK.DK/STAT/OK21


