
Lønninger for konsulenter pr. 1. oktober 2022

Reguleringsprocenten er pr. 1. oktober 2022 på 1,494018.

Konsulenter på Ny løn:

Sammensætningen af lønnen er:

Pension For 93'ere

17,30% 19,80%

trin 45 + trin 45 38.502,25 kr. 6.660,89 7.623,45

12.000 kr. årligt gr.beløb tillæg 12.000 kr. årligt 1.494,02 kr. 258,47 295,82

I alt 39.996,27 kr. 6.919,35 7.919,26

Efter 4 års ansættelse som konsulent:

trin 45 + trin 45 38.502,25 kr. 6.660,89 7.623,45

12.000 kr. årligt gr.beløb + 12.000 kr. årligt gr.beløb 1.494,02 kr. 258,47 295,82

6.500 kr. i kvalifikationstillæg 6.500 kr. årligt gr.beløb 809,26 kr. 140,00 160,23

I alt 40.805,53 kr. 7.059,36 8.079,49

Konsulenter

pension

årligt pension for 93ere

1,494018 17,3 % 19,8 %

Skolekonsulent områdekontor 40.000 kr. 59.761 4.980,08     kr. 861,55    986,06     

Tillidsrepræsentanter 4.000 kr. 5.976 498,00        kr. 86,15      98,60       

TR-suppleanter 2.000 kr. 2.988 249,00        kr. 43,08      49,30       

Arbejdsmiljørepræsentant 3.500 kr. 5.229 435,75        kr. 75,38      86,28       

9.623 kr. 14.377

Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Din løn vil bestå af grundløn, funktionsløn og eventuel 

kvalifiaktionsløn for efter/videreuddannelse. Den 1. april 2016 steg grundlønnen fra trin 44 til 45. Hvis du den 

31. marts 2016 havde løntrin 45 eller derover, vil du pr. 1. april 2016 i stedet for et løntrin få et tillæg på 

5.500 kr. i årligt grundbeløb. 

Yderligere tillæg tildeles i forhold til funktioner og efter/videreuddanelse:

Fra 1. april 2022 er fritvalgsordningen øget til 1,38 % (ikke pensionsgivende).  Det betyder, at man kan 

vælge, om man vil have udbetalt 1,38 % af lønnen som et tillæg eller om man vil have det tilsvarende beløb 

sat ind på pensionen. Vælger man lønnen, vil det fremgå af lønsedlens forside med teksten 'frit valg'. Vælger 

man pensionen vil det stå under pension som 'Fritvalgspension' 1,38 %. 

grundbeløbFunktionsløn:

Regulering pr. 1. oktober 2022

Pensionsbidraget fremgår særskilt på lønsedlen.

Gruppelivssatsen er 100 kr., der gives som en ekstra løndel. Der trækkes ligeledes 100 kr. til betaling af 

gruppelivspræmien. Du kan læse forsikringsbetingelserne på Foreningede Gruppelivs hjemmeside, det er 

aftalenr. 94001.

For de overenstkomstansatte vil pensionen fra 1. april 2006 blive beregnet med 17,3 % af den pensions-

givende løn på det enkelte trin. Eller pr. 1. april 2022 18,68 %, hvis man har valgt at få lagt lønstigningen på 

1,38 % fra fritvalgsordningen tillægt pensionen.

Jubilæumsgratiale ved 25 og 40 års jubi.

Pr. 1. januar 2016 er ATP's A-sats 94,65 kr., og arbejdsgiverdelen er på 189,35 kr.

pr. måned

Herunder er en oversigt over funktions- og kvalifikationstillæg. Den fulde beskrivelse af kriterierne for de 

enkelte tillæg kan ses på foreningens hjemmeside www.klfnet.dk under Løn og Ansættelse/Forhåndsaftaler.

Tillæg forhandles i grundbeløb. Grundbeløbet er værdien pr. 31. marts 2000. Det ganges så med den aktuelle 

pris- og lønfremskrivning. I tabellen kan du både se grundbeløbet og beløbet i nutidskroner samt 

pensionsindbetalingen.
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Kvalifikationsløn:

Tillidsrepræsentant (kvalifikation) 3.500 kr. 5.229 435,76 kr. 75,39      86,28       
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