
NYE SATSER I DIN
OVERENSKOMST 2020

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.

LØN
Ugeløn for svende i København og det 
tidligere Københavns Amt:  8.391,56 kr. 
Ugeløn for svende i provinsen: 7.749,68 kr. 
Månedsløn mestersvende i København 
og det tidligere Københavns Amt:  36.591,11 kr.
Månedsløn mestersvende i provinsen:  33.809,66 kr.

UGELØN TIL LÆRLINGE  
KØBENHAVN OG DET TIDLIGERE KØBENHAVNS AMT:  
Lærling
1. års lærling 2.517,47 kr.
2. års lærling 3.356,62 kr.
3. års lærling 4.195,78 kr.
4. års lærling 5.034,94 kr.

KØBENHAVN OG DET TIDLIGERE KØBENHAVNS AMT:  
Voksenlærling
1. års voksenlærling 5.622,35 kr.
2. års voksenlærling 5.706,26 kr.
3. års voksenlærling 5.790,18 kr.
4. års voksenlærling 5.874,09 kr.
  

UGELØN TIL LÆRLINGE
PROVINSEN  
Lærling
1. års lærling 2.324,90 kr.
2. års lærling 3.099,87 kr.
3. års lærling 3.874,84 kr.
4. års lærling 4.649,81 kr.

Voksenlærling
1. års voksenlærling 5.192,29 kr.
2. års voksenlærling 5.269,78 kr.
3. års voksenlærling 5.347,28 kr.
4. års voksenlærling 5.424,78 kr.

SYGDOM OG ULYKKE
Løn under sygdom øges med 4 uger fra de nuværende 
2 uger til 6 uger.

Ved sygdom og barns hospitalsindlæggelse 
udbetales pr. time:  162,71 kr.

Opsigelse under sygdom kan ikke finde sted 
de første 4 uger af sygeperioden. 

Løn under arbejdsulykke øges med 4 uger fra 
de nuværende 6 uger til 10 uger med fuld løn.
  

BARSEL OG FORÆLDREORLOV
Der ydes 3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn. 
Det giver samlet 13 ugers forældreorlov med fuld løn, som 
fordeles med:
• 5 uger til den forælder, der afholder barselsorloven.
• 8 uger til den anden forælder.

Satsen for barselsorlov reguleres med 1,6 procent, så der 
pr. 1. marts 2020 betales 175,05 kr. i timen.

LØN I KØBENHAVN CITY
Pr. 1. marts 2020 stiger både månedsløn og kvalifikation-

stillæg med 2 procent. I alt 698,77 kr. Det giver en samlet 

månedsløn på 35.637,29 kr.

SKORSTENSFEJERNE


