
HVAD ER EN 
OVERENSKOMST 
VÆRD? 
Er du omfattet af en overenskomst, er du sikret en 
række rettigheder og goder, som en rimelig løn, 
overarbejdsbetaling, løn under barsel osv. 
Vi har sat kroner og øre på, hvad det er 
værd for dig. 



Når vi taler om løn, så tænker de fleste på det beløb, som står øverst på 
lønsedlen. Men løn er også andre goder som fx feriefridage og pension. 
Goder, som du er sikret, hvis du er omfattet af en overenskomst.

Med udgangspunkt i gennemsnitslønnen i 2021 inden for  
HK/Privats område har vi beregnet, hvad en overenskomst giver dig 
udover din månedsløn. Vær opmærksom på, at din løn afhænger af dit ud-
dannelsesniveau, hvilken branche du arbejder inden for, og hvor i landet 
du arbejder. 

/ MÅNEDSLØN 36.411 KR.
/ PENSION (arbejdsgiverbidrag 8 %) 2.913 KR.
/ FERIEFRIDAGE (5 dage om året) 910 KR.
/ FRITVALGSKONTO (7 %) 2.549 KR.
/  ANDRE GODER I OVERENSKOMSTEN*:  

Løn og pension under barsel, barns sygedage,  
kompetencefond og fri grundlovsdag, juleaftensdag 
og nytårsdag, når de falder på en hverdag. 1.438 KR.

/  SÅ MEGET GIVER OVERENSKOMSTEN UDOVER  
MÅNEDSLØNNEN 7.810 kr.

/ LØN OG GODER I ALT 44.221 kr. 

*  Er udregnet på grundlag af overenskomstrettigheder inden for LO og DA’s om-
råde. Værdien viser værdien af de goder, som en medarbejder gennemsnitligt 
får i løbet af et arbejdsliv, omregnet til et månedligt beløb. 



ANDRE GODER I OVERENSKOMSTEN
Du får ekstrabetaling, når du arbejder over:
Hverdage inklusive lørdag: Du får din almindelige timeløn plus overarbejdstillæg 
på 50 % af timelønnen de første 3 timer. Herefter stiger tillægget til 100 % af 
timelønnen. 
Søn- og helligdage: Du får din almindelige timeløn plus overarbejdstillæg på 100 
% af timelønnen. 
Gennemsnitlig timeløn:  227 kr.
Betalingen for en 50 %-time er: 341 kr. 
Betalingen for en 100 %-time er: 454 kr. 

SELVVALGT ELLER AFTALT UDDANNELSE
Tager du selvvalgt eller aftalt uddannelse, får du dækket mellem 85 og 100 % af 
lønnen, kursusafgiften m.m.

Ved 85 % løndækning:  Løn   Kursusafgift** I alt
10 dages AMU-kursus  14.284 kr.  1.500 kr. 15.784 kr.
10 dages akademiuddannelse 14.284 kr.  20.000 kr. 34.284 kr. 

Ved 100 % løndækning
10 dages AMU-kursus  16.805 kr. 1.500 kr. 18.305 kr. 
10 dages akademiuddannelse 16.805 kr. 20.000 kr. 36.805 kr.

LØN UNDER BARSEL**
Mor - fuld løn i 26 uger 102.381 kr. 
Far - fuld løn i 13 uger 51.190 kr. 

**   Tallene er det beløb, overenskomsten giver dig pr. barn oveni sygedagpenge fra 
det offentlige, og er udregnet på grundlag af Landsoverenskomst for Handel, 
Viden og Service. Marts 2022 udgør sygedagpenge 4.465 kr. om ugen.
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