
Garantilønninger 2018-2021

For personer ansat efter 31. januar 2019 er aftalt følgende garantilønninger:

Garantiløn er den mindste løn, som en person med den anførte anciennitet skal tilbydes.
I garantilønnen er indregnet eventuelle generelle OK tillæg (0,25 eller 0,55%)
Garantilønnen består af: grundløn + personlige tillæg + OK tillæg.

Fleksibilitets- og rådighedstillæg, chefkonsulenttillæg, fritvalgsordning, pension og ferietillæg er ikke indregnet i garantilønningerne,
men tillægges i henhold til hver OK.

For assistenter og sagsbehandlere er i grundlønnen medregnet stedtillæg med de gældende værdier pr. 31.3.2018.

DJØF

Konsulent, kandidat 0-3 år 3-6 år 6-9 år 9+ år

Grundløn 31.595,00 31.595,00 31.595,00 31.595,00
Garanterede tillæg i alt 2.170,00 5.002,00 8.410,00
Garantiløn 31.595,00 33.765,00 36.597,00 40.005,00

Konsulent, ikke kand. 0-3 år 3-6 år 6-9 år

Grundløn 31.595,00 31.595,00 31.595,00
Garanterede tillæg i alt 1.030,00 3.274,00
Garantiløn 31.595,00 32.625,00 34.869,00

DJ

Konsulentjjournalist 0-3 år 3-6 år 6+ år

Grundløn 31.595,00 31.595,00 31.595,00
Garanterede tillæg i alt 1.125,00 3.550,00
Garantiløn 31.595,00 32.720,00 35.145,00



HK
Konsulent 0-3 år 3-6 år 6+ år

Grundløn 31.713,00 31.713,00 31. 713,00
Garanterede tillæg i alt 912,00 3.156,00
Garantiløn 31. 713,00 32.625,00 34.869,00

Sagsbehandler 0-3 år 3-6 år 6+ år

Grundløn 29.385,00 29.385,00 29.385,00
Garanterede tillæg i alt 1.274,00 2.834,00
Garantiløn 29.385,00 30.659,00 32.219,00

Assistent 0-3 år 3-6 år 6+ år

Grundløn 26.176,00 26.176,00 26.176,00
Garanterede tillæg i alt 1.129,00 2.412,00
Garantiløn 26.176,00 27.305,00 28.588,00

FOA

Assistent 0-3 år 3-6 år 6+ år

Grundløn 22.132,00 22.132,00 22.132,00
Garanterede tillæg i alt 1.404,00 2.328,00
Garantiløn 22.132,00 23.536,00 24.460,00



Garantilønningerne for medarbejdere ansat efter 31. januar 2019 er faste i hele OK perioden, uanset hvornår
i perioden medarbejderen ansættes, og gældende indtil andre beløb måtte blive aftalt ved en ny OK forhandling.

Når lønindplacering er sket, vil den den ansattes løn følge de i perioden aftalte generelle reguleringer, foruden hvad der
eventuelt måtte blive aftalt af individuel lønregulering. Stedtillæg følger dog ikke de generelle reguleringer.

Dermed vil der ved OK periodens afslutning kunne være forskel i lønnen for 2 personer, som begge ansættes på garantiløn, hvis den
ene ansættes i starten af perioden og omfattes af periodens generelle stigninger, mens den anden ansættes sidst i perioden.


