OVERENSKOMSTEN MELLEM
ARBEJDERNES LANDSBANK OG HK PRIVAT
Nu skal du stemme om din nye overenskomst, som blev fornyet d. 29. april.
Overenskomsten er 3-årig og løber fra 1. april 2020 til 31. marts 2023.

STEM
JA

Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

LØN

Generelle stigninger
Pr. 1. juli 2020 stiger din løn med 2,0 %
Pr. 1. juli 2021 stiger din løn med 1,2 %
Pr. 1. juli 2022 stiger din løn med 1,0 %
Individuelle stigninger
Pr. 1. juli 2021 afsættes en pulje på 0,8 % til individuelle
lønstigninger.
Pr. 1. juli 2022 afsættes en pulje på 1,0 % til individuelle
lønstigninger.
Satsstigninger
Satsen for overarbejde stiger fra 335 kr. til 350 kr. pr. time.
Tillæg for weekendarbejde i vagtordninger forhøjes til 60 %.
Tillægget for forskudttid stiger fra 825 kr. til 860 kr. pr. time.

PENSIONSORDNING

Det arbejdsgiverbetalte bidrag til din pensionsordning stiger
0,65 % i løbet af overenskomstperioden.
Pr. 1. juli 2020 stiger bidraget med 0,25 %
Pr. 1. juli 2021 stiger bidraget med 0,25 %
Pr. 1. juli 2022 stiger bidraget med 0,15 %

UDVALGSARBEJDE

I den kommende overenskomstperiode skal der nedsættes
udvalg, som skal arbejde med:
• Medarbejdertrivsel
• Jobløn
• Ny lønstruktur, herunder fritvalgskonto

ELEVER

Tilskud til internet stiger til 2.200 kr.

Bespisning stiger fra 250 kr. til 265 kr.
Maksimumbeløb til flytteomkostninger hæves til 32.400 kr.

Om urafstemningen
Din nye overenskomst er godkendt af HK Privats sektorbestyrelse og Branchesektion Privat Service,
som anbefaler, at du stemmer ja.
Du stemmer via den mail, du har fået fra HK Privat, hvor der er et direkte link til urafstemningen.
AFSTEMNINGEN ER ANONYM
Urafstemningen håndteres af en ekstern virksomhed for at sikre dig fuld anonymitet. HK Privat kan derfor
ikke se, hvad du har stemt.
OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN
Resultatet af urafstemningen er klar d. 27. maj og offentliggøres på intranettet.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det forhandlingsprotokollen, der gælder.

