
OK står også for overenskomst

Fagforeningerne, der bærer OK-mærket,
sikrer og forhandler din overenskomst. Vi
har særligt indblik i dit fag og din branche.
Derfor kender vi detaljerne om, hvordan din
løn, dine tillæg og opsparing til ferie og
pension hænger sammen.

Vi ved også, om din lønseddel ser ud, som
den skal – og vi hjælper altid med et gratis
løntjek. Så tag fat i din lokale fagforening
og få styr på, om du får den rigtige løn, 
ferie, barsel og pension. For når der er styr 
på din løn, kan du prioritere de ting i livet, 
der betyder noget for dig – både på arbejdet 
og i fritiden.

Dit lønniveau er et resultat af overenskomst-
erne i Danmark. En overenskomst er en
aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager
om løn og arbejdsvilkår.

ok-mærket.dk 

Lad ikke fejl  
på lønsedlen  
ødelægge festen



Få tjek på lønsedlen

Der er fem ting, du skal holde ekstra øje 
med, når du læser din lønseddel:

1.  Grundløn: Passer dit timeantal eller din 
månedsløn?

2.  Tillæg: Får du dine tillæg for fx overtid, 
weekendarbejde eller anciennitet?

3.  Pension: Indbetaler din arbejdsgiver 
den aftalte procentdel af din løn til 
pension?

4.  Optjent ferie: Optjener du det rigtige 
antal feriedage?

5.  Saldo til dato: Passer det samlede 
beløb for din løn, pension og skat?

Det kan ofte være svært at finde fejlene 
selv. Du er derfor altid velkommen til at 
spørge din tillidsrepræsentant eller din fag-
forening, hvis du har spørgsmål eller brug 
for hjælp.

Er din lønseddel OK?

Har du styr på, om du får den rigtige løn? 
Næsten halvdelen af danskerne har op-
levet fejl, når de har fået udbetalt deres 
løn. Det opdagede de ved at få tjekket 
lønsedlen.

Din fagforening kan hjælpe med at tjekke, 
om din løn er rigtig, fordi de kender din 
overenskomst og har indblik i dit fag og 
din branche. Du kan også blive klogere 
på, hvordan du selv læser din lønseddel, 
på ok-mærket.dk. 

Tjek, om
 d

in lønseddel er OK, på ok-mærket.dk


