
TIL MEDLEMMERNE 1.1 LØNOVERSIGT
Marts 2017

Lønninger m. v. - fra og med 1. marts 2017 - for kontor- og butikspersonale m.v.

Lønninger for perioden 1. marts 2017 til 28. februar 2018
Faglærte og ufaglærte kr.pr. måned
Minimalløn 20.063,00                

Deltidsbeskæftiget kontorpersonale

Kontorpersonale uden forudgående uddannelse (unge unde 18 år)

kr. pr. måned
(Svarer til 63,99 kr./time) 10.260,00                
Overarbejde
For 1. og 2. time efter normal arbejdstids ophør betales et tillæg på 50 % af lønnen omregnet til
timeløn.

Forskydningstillæg kr. pr. time
Forskudt arbejdstid af indtil 2 timers varighed 30,41                        
Forskudt arbejdstid her ud over 41,82                        
Butikker
- Detailsalg af særlige varer (blomsterbutikker, havecentre m.v.)
- Særlige butikker (butikker i forlystelsesparker m.v.
- Butikker, der indgår som en naturlig del af virksomhedens sædvanlig drift
Tillæg for arbejde inden for normal arbejdstid
Hverdage kl. 18:00 - 06:00 26,35
Lørdage kl. 15:00 - 24:00 45,88
Søn- og helligdage kl. 00:00 - 24:00 55,00
Minimalløn for lærlinge og elever kr. pr. måned
1. læreår 11.334
2. læreår 12.484
3. læreår 13.116
4. læreår 13.811

Når et læreforhold påbegyndes efter det fyldte 21. år aflønnes efter følgende satser: kr. pr. måned
1. læreår 13.176
2. læreår 13.869
3. læreår 14.501
4. læreår 14.843
KVU (studerende i korte videregående uddannelser) kr. pr. måned

Mindste betalingssats: 18.163

15.903
Laborantpraktikanter kr. pr. måned
Minimalløn 15.324
Laboranter og laboratorieteknikere
Minimalløn 20.063
Pensionsbidrag

Fritvalgskonto

Beløbet er pensionsgivende.
Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.

KVU'er uden forudgående elevuddannelse inden for handels- og kontorområdet aflønnes i 
praktikperioden således:

Bidraget til arbejdsmarkedspension udgør i alt 12,99%. Arbejdsgiveren betaler 2/3 og medarbejderen 1/3 af 
pensionsbidraget.

Den særlige opsparingsordning udgør 2 % af lønnen, incl. samtlige tillæg. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse 
og ferietillæg.

Beløbet udbetales til medarbejderne sammen med lønnen for december måned, med mindre medarbejderen 
inden 1. december har anmodet om, at beløbet indbetales på den pågældendes pensionskonto.

Af stigning i minimallønnen pr. 1. marts 2017 på 265,00 kr. pr. måned, skal mindst 150 kr. udmøntes i en stigning i 
den personlige løn.

For overarbejde derudover, for overarbejde på lørdage efter kl. 14 samt for alt søn- og helligdagsarbejde betales 
et tillæg på 100 %. Tillægget beregnes på grundlag af den personlige løn.

Aflønnes forholdsmæssigt efter arbejdstiden. Ved arbejde ud over den aftalte arbejdstid aflønnes med normal 
timeløn.

Unge, som på grund af arbejdets karakter, jf. erhvervsuddannelseslovens bestemmelser, ikke 
skal have oprettet lærekontrakt.

Til elever der inden uddannelsesforholdet påbegyndelse har bestået en gymnasial eller HG2 uddannelse ydes på 
3. og 4. uddannelsesår et månedligt tillæg til ovennævnte lønninger på 500 kr.

(1 måned regnes = 160,33 timer)

KVU'er med forudgående elevuddannelse inden for handels- og kontorområdet aflønnes i 
praktikperioden således:
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