
STEM 

URAFSTEMNING OM 
OVERENSKOMSTEN MELLEM 
HORESTA OG HK PRIVAT
DU KAN STEMME VIA DIN MOBIL, TABLET ELLER COMPUTER - DET ER NEMT - SE HVORDAN PÅ BAGSIDEN

STEM 
JA

DIN NYE OVERENSKOMST GIVER DIG:

/ MERE FRITVALG 
/ MERE BETALT BARSEL  
/ MERE UDDANNELSE

OG BESTEM

/HK PRIVAT



OK-avisen udgives af HK Privat. Foto: Lisbeth Holten Ansvarshavende redaktør: Anette Claudi

KÆRE KOLLEGA!

De, der stemmer, bestemmer - 
og vi synes, at du skal stemme JA.
Desværre lykkedes det ikke at blive enige med arbejdsgiverforenin-
gen om en fornyelse af overenskomsten. Derfor bad forligsmand Jan 
Reckendorff DA og FH om at udarbejde en forligstekst, som i store 
træk indeholder de resultater, der er opnået ved forhandlingerne på 
hele det private område.

Forligsteksten vil blive indarbejdet i din overenskomst, og her kan 
du læse de vigtigste resultater, som kommer med.

DET VIGTIGSTE FOR OS ER:
⁄ Fritvalgskontoen stiger fra 4 til 7 %
⁄ 3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn
⁄  Bedre uddannelsesmuligheder for arbejdsmiljø- 

repræsentanter
⁄ Pension for elever og løft af minimallønnen
⁄  Mere fleksibilitet for småbørnsfamilier i forhold til  

lægebesøg og barns 2. sygedag

En høj stemmeprocent gør os stærkere og styrker vores forhandlings-
position ved kommende forhandlinger med arbejdsgiverne. For  
os er det derfor allervigtigst, at du bruger din ret til at stemme - for de, 
der stemmer, bestemmer.

Læs bagsiden og få en guide til at stemme - det er nemt og kan 
gøres lynhurtigt digitalt.

Bedste OK-hilsner

Simon Tøgern         Anja Camilla Jensen                      
formand HK Privat                        næstformand HK Privat
Simon.Toegern@hk.dk    Anja.C.Jensen@hk.dkFølg med på hk.dk/ok20

⁄⁄  En høj stemmeprocent 
gør os stærkere og styrker 
vores forhandlingsposition 
ved kommende 
forhandlinger med 
arbejsgiverne. For os er det 
derfor allervigtigst, at du 
bruger din ret til at stemme 
- for de, der stemmer, 
bestemmer
Simon Tøgern og Anja C. Jensen  
formand og næstformand i HK Privat 



OVERENSKOMSTEN MELLEM HK PRIVAT OG HORESTA

LØN
Voksne
Minimallønnen stiger
pr. 1. marts 2020 med 2,50 kr. pr. time
pr. 1. marts 2021 med 2,50 kr. pr. time
pr. 1. marts 2022 med 2,50 kr. pr. time

Unge under 18 år
Minimallønnen stiger
pr. 1. marts 2020 med 1,45 kr. pr. time
pr. 1. marts 2021 med 1,45 kr. pr. time
pr. 1. marts 2022 med 1,40 kr. pr. time

Elever og praktikanter
Satserne stiger med 1,7 % hvert overenskomstår.

Forskudt tid
Tillægget for forskudt tid stiger med 1,6 % i hvert overenskomstår.

FRITVALGSLØNKONTO
Indbetalingen stiger
1,0 % pr. 1. marts 2020 til 5,0 % oveni den ferieberettigede løn
1,0 % pr. 1. marts 2021 til 6,0 % oveni den ferieberettigede løn
1,0 % pr. 1. marts 2022 til 7,0 % oveni den ferieberettigede løn

Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved 
fratræden opgøres saldoen, og beløbet udbetales. I 2020 sker ud-
betaling ved kalenderårets udløb. Alternativt kan virksomheden og 
den enkelte medarbejder aftale, at det samlede bidrag til fritvalgs-
lønkontoen udbetales løbende sammen med lønnen. 

PENSION TIL ELEVER UNDER 20 ÅR
Elever får ret til pension, når medarbejderen er fyldt 18 år og har 
2 måneders anciennitet. I medarbejderens 18. og 19. år udgør 
bidragssatserne hhv. 4 % fra virksomheden og 2 % fra medarbejde-
ren, i alt 6%. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til 
forsikringsordningen i elevbestemmelsen. 

Med virkning fra den måned, hvor medarbejderen fylder 20 år og 
har 2 måneders anciennitet, gælder de pensionssatser, som er aftalt 
i overenskomsten for øvrige medarbejdere. 

Hvis Folketinget beslutter at etablere en refusionsordning med 
finansiering gennem AUB med ikrafttræden i løbet af overens-
komstperioden, vil ovennævnte satser blive forhøjet fra 4% hhv. 2 
% til hhv. 8 % og 4 %, og i den forbindelse bortfalder den særskilte 
forsikringsordning for 18- og 19-årige elever. 

VILKÅR FOR BØRNEFAMILIER
Børns sygdom
Retten til frihed ved børns sygdom udvides med virkning fra 1. 
marts 2020. Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag, 
har medarbejderen ret til yderligere 1 fridag. Denne fridag afholdes 
uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra fritvalgs-
kontoen. 

Lægebesøg
Med virkning fra 1. maj 2020 gælder ret til frihed i forbindelse med 
lægebesøg sammen med barnet, hvis man har ret til frihed ved 
barns sygdom. Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, men medar-
bejderen kan få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen. 

FORÆLDREORLOV
For forældreorlov, der påbegyndes 1. juli 2020 eller senere ydes 
der yderligere tre ugers betalt forældreorlov til den forælder, der 
ikke har holdt barselsorlov. Holdes orloven, der er reserveret denne 
forælder ikke, bortfalder betalingen.  

AFTALT UDDANNELSE
Ordningen om aftalt uddannelse gøres permanent. 

FERIE/FERIEFRIDAGE
Reglerne om ferie og feriefridage tilpasses til den nye ferielov. 

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER
Arbejdsmiljørepræsentanter skal have samme adgang til IT-facilite-
ter som tillidsrepræsentanten. Derudover får arbejdsmiljørepræ-
sentanter bedre mulighed for at deltage i HK's relevante arbejdsmil-
jøkurser. 

Gennemgangen er udarbejdet på baggrund af forligsmandens 
mæglingsskitse. Overenskomsten er 3-årig og løber fra. 1. marts 2020 til 

28. februar 2023.

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

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.
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JA



STEM 
OG VIND
Når I er mange på arbejdsplad-
sen, der stemmer, viser det, at du 
og dine kolleger tager stilling til 
overenskomsten. En høj stemme-
procent giver et stærkt mandat 
til HK Privats forhandlere - nu 
og ved fremtidige forhandlinger. 
Derfor er der en lodtrækning 
og en konkurrence i forbindelse 
med urafstemningen. Lodtræk-
ningen er for alle medlemmer, og 
konkurrencen er for HK-klubber-
ne på arbejdspladserne.

SÅDAN STEMMER DU
Det er nemt, og det er vigtigt, du stemmer. Her beskriver vi, hvordan det foregår. 

FÅ DEN HØJESTE STEMMEPROCENT PÅ  
ARBEJDSPLADSEN
Er der en HK-klub på din arbejdsplads, har I mulighed for at 
vinde et beløb til klubkassen, hvis I er mange, der stemmer.
 
Der er præmier til alle størrelser HK-klubber: 
/ 1-4 HK-medlemmer 2x1.000 kr. 
/ 5-10 HK-medlemmer 2x2.500 kr. 
/ 11-25 HK-medlemmer 2x5.000 kr.    
/ 26-50 HK-medlemmer 2x7.500 kr.
/ 51-100 HK-medlemmer 2x10.000 kr.
/ + 101 HK-medlemmer 2x20.000 kr.

Obs! En klub opgøres ud fra den overenskomst, medlemmerne 
er omfattet af, og virksomhedens adresse.
Er der flere klubber inden for en af ovenstående grupper, som 
har fået samme stemmeprocent, trækkes der lod om præmien.

STEM DIG TIL EN PRÆMIE
Når du stemmer, deltager du auto-
matisk i en lodtrækning om gode 
præmier - vi udlodder 22 i alt.

Du kan vinde:

1. præmie:  gavekort til Bilka på 
10.000 kr.

2. præmie:   iPad 2019 10.2" Wi-Fi 
+ Cell 128GB  
(4899 kr.)

3. præmie:  gavekort til Magasin.dk 
på 500 kr.  
(20 gavekort i alt) 

STEM 
JA

Hele urafstemningen foregår digitalt 
via din telefon, din computer eller iPad. 
Det tager langt under 5 minutter.

VIA MAIL 
Du har fået en mail fra os i HK Privat, 
og i den er der et direkte link til 
afstemningen. Det er den allernem-
meste måde at stemme på, fordi dine 
personlige oplysninger allerede ligger 
i systemet.

Hvis du har overset mailen, så søg 
i din mailboks efter HK Privat som 
afsender eller søg i emnefeltet efter: 
Stem om den nye overenskomst - uraf-
stemning 2020

Hvis du ikke umiddelbart kan finde 
mailen (det kan også være, fordi vi i HK 
har registreret en forkert mail på dig), 
så er der gode andre muligheder:

STEM VIA WWW.HK.DK/OK20
På toppen af vores overenskomstsite 
www.hk.dk/ok20 - hvor vi hele tiden 
har holdt jer opdateret på overens-
komstforhandlingerne og nu på ok-af-
stemningerne – vil der være et meget 
synligt link til den side, hvor du kan 
stemme om din nye overenskomst. Når 

du stemmer på denne måde, skal du 
bruge dit NemID. Det er stadig nemt. 

BRUG DIN MOBIL, COMPUTER 
ELLER TABLET, NÅR DU  
STEMMER

Du kan helt selv vælge, om du helst 
stemmer fra din telefon, din computer 
eller din tablet. Du skal bare gå på din 
foretrukne enhed og enten finde den 
mail, vi har sendt til dig - eller du skal 
gå ind på hk.dk/ok20 som beskrevet i 
forrige afsnit.

DU KAN FÅ HJÆLP, HVIS DU 
HAR BRUG FOR DET
Du kan kontakte vores hotline-service 
på 3330 4490 alle hverdage i tids-
rummet kl. 9.00-16.00, eller sende en 
mail til faglig-afdeling@hk.dk - skriv 
dit telefonnummer, og evt. hvad du 
har spørgsmål til, så kontakter vi dig 
hurtigst muligt, vi tjekker også mailen 
uden for normal arbejdstid.

VI SAMARBEJDER MED 
FIRMAET AION OM 
AFSTEMNINGEN - STEM TRYGT

Vi sender mail via vores samarbejds-
partner Aions system. I afsenderfeltet 

står der udover HK Privat  
”hk@mail.assembly-voting.com” - og 
når du stemmer via hk.dk/ok20, så 
havner du på Aions systemside  
”assembly-voting”. Vi fortæller dig 
det, så du ikke tror, at noget er gået 
galt, eller at mailen er spam. Du kan 
trygt stole på det.

AFSTEMNINGEN ER ANONYM
Urafstemningen (og lodtrækningen 
om præmier, som er beskrevet neden-
for) håndteres af en ekstern virksom-
hed for at sikre dig fuld anonymitet. 
HK Privat kan derfor ikke se, hvad du 
har stemt.

OFFENTLIGGØRELSE 
AF RESULTATET AF 
URAFSTEMNINGEN

I det vedlagte følgebrev kan du se, 
hvornår afstemningen slutter. Når 
forligsmanden kort tid derefter 
offentliggør resultatet, vil du kunne se 
resultatet på hk.dk/ok20. 
Vi vil også hurtigt bringe resultatet på 
vores Facebookside – facebook.com/
hkprivat.

Vi er lige så spændte som dig.


