
ORANGE MAPPE BILAG 1

Løn og honorarer i 3F

Lønsystem med 30 løntrin

Trin 1 svarer til beregningsgrundlaget for HB-honorar og trin 30 til forbundsformandens løn.

Det er lønudvalget der afgør placeringen efter indstilling fra den dagelige leder af den pågældende

afdeling. Lønsystemet med de 30 løntrin fremgår af nedenstående skema.

Satser pr. 1. april 2023

NY LØN

KR./MD

01.04.23 STILLING

Trin 30 71.118,05           Formand, næstformænd og akassens forretningsfører

Trin 29 69.917,22           Gruppeformænd, forbundssekretærer og hovedkasserer

Trin 28 67.843,06           Sekretariatsledere og akassens viceforretningsfører

Trin 27 66.096,41           Forhandlingssekretærer og akassesekretærer

Trin 26 64.568,08           

Trin 25 63.476,42           

Trin 24 62.384,75           

Trin 23 61.293,09           

Trin 22 60.201,43           

Trin 21 59.109,77           

Trin 20 58.018,11           

Trin 19 56.926,44           

Trin 18 55.834,78           

Trin 17 54.743,12           

Trin 16 53.651,46           

Trin 15 52.559,80           

Trin 14 51.468,13           

Trin 13 50.376,47           

Trin 12 49.284,81           

Trin 11 48.193,15           

Trin 10 47.101,49           

Trin 9 46.009,82           

Trin 8 44.918,16           

Trin 7 43.826,50           

Trin 6 42.734,84           

Trin 5 41.643,18           

Trin 4 40.551,51           

Trin 3 39.459,85           

Trin 2 38.368,19           Beregningsgrundlag for arbejdstab

Trin 1 37.713,19           Beregningsgrundlag for HB-honorar

Arbejdstabet er 1.771 kr. pr. dag (885 kr. pr. halve dag).

Hovedbestyrelseshonorar (HB-honorar) er 50.284 kr. pr. år.



Pension
Forbundets lønudvalg har fastsat pensionen til 18,1%. Forbundet har dermed videreført de

pensionsordninger, der var gældende i SiD og KAD.

Fra de to forbund eksisterer der nogle ældre tilsagnspensionsordninger, hvor der er givet et

tilsagn om en pension, hvis medarbejderen fortsat er ansat/valgt ved pensionsalderen. I SiD

blev der stoppet for tilgang den 19. marts 1998 og i KAD blev der stoppet for tilgang den 4.

oktober 1991. Nyansatte efter disse datoer er ansat med en pensionsordning med den proccent-

sats, der er fastsat af lønudvalget.

Funktionstillæg

Forbundets lønudvalg har fastsat følgende funktionstillæg og personlige tillæg.

Formanden 12.000 kr. pr. måned

Næstformand

forretningsfører i a-kassen 10.000 kr. pr. måned

Gruppeformænd, forbunds-

sekretærer og hovedkasserer 8.000 kr. pr. måned

Gruppernes næstformænd 1.600 kr. pr. måned

Funktionstillægene er ikke pension- og feriepengeberettigede.

Personligt tillæg

Formanden 4.000 kr. pr. måned

Næstformand, forretningsfører og

viceforretningsfører i a-kassen 1.000 kr. pr. måned

Gruppeformænd, forbunds-

sekretærer og hovedkasserer 2.000 kr. pr. måned

De personlige tillæg er pension- og feriepengeberettigede.

Honorarer for eksterne bestyrelsesposter
Forbundets kongres har besluttet, at honorarer for eksterne bestyrelsesposter tilfalder forbundets

kasse. Ingen af forbundets valgte og ansatte modtager derfor bestyrelseshonorarer fra poster,

hvor man er udpeget som 3F'er.

Fratrædelsesregler
Hvis en valgt eller ansat person i 3F ønsker at fratræde sit job for at overgå til anden stilling, så

kan jobbet i 3F opsiges med en måneds varsel, og der udbetales ingen godtgørelse.

I tilfælde, hvor valgte personer i valgperioden suspenderes af hovedbestyrelsen, følger forbundet

de regler, der gælder i henhold til dom afsagt i Højesteret vedrørende afskedigelse af kongres-

valgte personer. I tilfælde, hvor valgte personer genopstiller på en kongres og ikke genvælges,

gælder funktionærlovens bestemmelser. Ved fratrædelse på grund af alder, udbetales tre mdr. løn.


