
Generelle lønstigninger i KL OK 21-24 

Pr. 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,00 pct. 

Pr. 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,01 pct. 

Pr. 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse på 1,90 pct. 

Pr. 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,30 pct. 

Pr. 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,81 pct. 

 

OK forbedring fra 01.04.22 på KL-område: 

For ikke faglærte: 

Grundlønstillæg på de kr.760.- stiger til kr.1535. en stigning på kr.775.- om året i 31.03.00 niveau 

Grundlønstillæg på de kr.981.- stiger til kr.1831. en stigning på kr.850.- om året i 31.03.00 niveau 

 
For rengøringsteknikere:  

Stiger deres grundlønstillæg med kr.775,- om året i 31.03.00 niveau til henholdsvis  

Kr.5335.- op til man har opnået 5 års erfaring 

Kr.5556.- fra man har opnået 5 års erfaring 

 

For erhvervsuddannede serviceassistenter: 

Stiger deres grundlønstillæg på grundlønstrin 19 med kr.775,- til 1535.- om året i 31.03.00 niveau 

Efter 6 års erfaring stiger grundlønstillægget på trin 23 med kr.1105.- til kr.2086,- om året i 31.03.00 niveau 

 

Pensionen stiger for alle faggrupper fra 13,2% til 13,4% 

 

 

Generelle lønstigninger i Danske regioner vedr. OK 21-24 

• Pr. 1. april 2021 stiger lønnen med 0,75 % 

• Pr. 1. oktober 2021 stiger lønnen med 1,37 % 

• Pr. 1. oktober 2022 stiger lønnen med 1,35 % 

• Pr. 1. januar 2023 stiger lønnen med 0,77 % 

• Pr. 1. oktober 2023 stiger lønnen med 0,78 % 

 

Ok forbedringer fra 01.04.22 på Danske regioners område er flg.: 

 

Overenskomst for husassistenter: 

Med virkning pr. 1. april 2022 hæves grundlønnen for husassistenter med 1.466 kroner i årligt grundbeløb 

fra løntrin 14 + 1.194 kr. (31. marts 2018-niveau) til løntrin 14 + 2.660 kr. (31. marts 2018- niveau) 

 

For erhvervsuddannede serviceassistenter: 

Med virkning pr. 1. april 2022 hæves grundlønnen med 1.463 kroner i årligt grundbeløb fra løntrin 18 + 

2.329 kr. (31. marts 2018-niveau) til løntrin 18 + 3.792 kr. (31. marts 2018-niveau) 

 

 

 


