
NYE SATSER I DIN 
OVERENSKOMST 2017

DIN OK-OVERENSKOMST
Overenskomsten sikrer dig ordentlige løn og gode pensionsforhold. Den skaffer dig 
ekstra feriedage og løn under sygdom, ligesom den også sørger for at du kan få 
efteruddannelse og meget mere. Det er OK at have en overenskomst.

MINIMALLØN
Mindstelønnen for timelønnede og 
voksenlærlinge under overenskomsten er: 115,65 kr.

SKIFTENDE ARBEJDSSTEDER 
Tillægget hed tidligere skurpenge 
og udgør dagligt: 56,40 kr.

SMUDSTILLÆG 
Tillæg i timen. Dog altid mindst 3 timer pr. dag: 9,30 kr.

OVERARBEJDE
Overarbejde i fortsættelse af den almindelige  
arbejdsdags fastsatte timer.
Første og anden time:  39,25 kr.
Tredje og fjerde time: 62,75 kr.
Fra femte time og efterfølgende samt overarbejde 
efter udkald uden for den daglige arbejdstid, på 
fridage, lørdage-søndage og helligdage: 117,35 kr.

FORSKUDT SPISEPAUSE
Tillæg i tilfælde af akut arbejde, hvor spisepause 
udskydes mere end 30 minutter:  27,80 kr.

VARSLING AF OVERARBEJDE
Tillæg ved overarbejde som varsles samme 
dag, og hvor overarbejdets varighed overstiger 
en time: 
 100,25 kr.
GODTGØRELSE VED AFSKEDIGELSE
Ved opsigelse efter 9 måneders ansættelse, såfremt 
vedkommende ikke har afslået genansættelse inden 4 uger. 
Godtgørelsen udbetales også, hvis vedkommende 
finder andet arbejde i 4-ugers perioden. 8.940,10 kr. 
Yderligere tillæg til medarbejdere med over 
3 års anciennitet:  2.300,70 kr.

HJEMSENDELSE
Godtgørelsen pr. time ved hjemsendelse grundet 
manglende arbejde:  134,60 kr.

RÅDIGHEDSVAGT
Rådighedsvagten aftales for mindst 
7 sammenhængende dage ad gangen. 
Vagttillæg pr. time på hverdage: 20,30 kr. 
Vagttillæg pr. time på søn-, hellig- og fridage: 25,40 kr.
Den ugentlige betaling for rådighedsvagten 
er minimum:  1014,60 kr.
Særligt tillæg ved pr. udkald udenfor 
rådighedsvagten: 127,80 kr.

FORÆLDRE
Graviditets- barsels- og fædreorlov: Fuld løn
Barns første sygedag: Fuld løn
Forældreorlov (gælder pr. 1. juli 2017) Fuld løn 

FRITVALGSKONTO
Del til afholdelse af søgne- og helligdage samt 
fridage og feriefridage: 9,2 %

OVERENSKOMSTEN MED ARBEJDSGIVERNE - HÅNDVÆRK & INDUSTRI 
Satser og tillæg i overenskomsten med Arbejdsgiverne (tidl. DS Håndværk & Industri).

TJEK DIN 
LØNSEDDEL

Ændringerne i satser for svende 
og lærlinge gælder fra mandag 

den 27. februar 2017 og skal 
udbetales med tilbagevirkende 

kraft. Tjek din lønseddel og 
se om du har noget til gode.


