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BASISLØN
KONSTABELELEVER/VÆRNEPLIGTIGE
Konstabelelever/værnepligtige: 8.147,21 kr/md
Konstabelelever/værnepligtige efter fradrag for ferielov: 7.875,69 kr/md
Lærlinge/EU-elever og konstabelelever under HRU: 17.930,00 kr/md
Reference: HKKFs overenskomst, paragraf 5 (FPTBST 562-28)

KORTTIDSANSATTE (K35)
Konstabler og overkonstabler:
Ufaglært (basisløngruppe 1): 20.095,80 kr/md
Faglært (basisløngruppe 2): 21.061,75 kr/md
Korporaler:
Ufaglært (basisløngruppe 1a): 20.661,23 kr/md
Faglært (basisløngruppe 2a): 21.627,09 kr/md
Reference: HKKFs overenskomst, paragraf 6 (FPTBST 562-28)

LANGTIDSANSATTE (K60/62)
Konstabler og overkonstabler:
Ufaglært (basisløngruppe 3): 21.061,39 kr/md
Faglært (basisløngruppe 4): 23.421,67 kr/md
Korporaler:
Ufaglært (basisløngruppe 3a): 21.630,86 kr/md
Faglært (basisløngruppe 4a): 23.990,51 kr/md
Reference: HKKFs overenskomst, paragraf 6 (FPTBST 562-28)
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FASTE TILLÆG
MILITÆRTILLÆG (LKO 2091)
Tillægget udgør: 1.773,70 kr/md
Tillægget er pensionsgivende (18 pct)
Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6 (FPTBST 562-28 bilag 6)

KORPORALSTILLÆG (LKO 3628)
Tillægget udgør: 680,81 kr/md
Tillægget er pensionsgivende (15 pct)
Reference: Aftale nr. L-08-AF-56-0014

KVALIFIKATIONSTILLÆG TIL ELEKTRO- OG ELEKTRONIKMEKANIKERE,
MOTORMEKANIKERE, VÅBENMEKANIKERE OG FORSYNINGSEKSPEDIENTER (LKO
3630/3629)
Tillægget ydes, hvis man har gennemført en erhvervsuddannelse samt bestrider en stilling, hvor
uddannelsen er et krav.
Tillæg for ansatte på ny løn: 4.111,77 kr/md
Elektro- og elektromekanikere på gammel løn: 1.092,81 kr/md
Tillægget er pensionsgivende (15 pct)
Reference: Aftale mellem HKKF og FPT om kvalifikationstillæg (L-08-AF-056-0001)

KVALIFIKATIONSTILLÆG TIL INFORMATIKTEKNIKER (LKO 3665)
Tillægget ydes, hvis man har gennemført informatikteknikeruddannelsen eller tilsvarende uddannelser.
Sats 1: 3.520,53 kr/md
Sats 2: (5 år fra uddannelsens start) 5.867,55 kr/md
Sats 4: (6 år fra uddannelsens start) 7.041,07 kr/md
Tillægget er pensionsgivende (15 pct)

TILLÆG TIL LIVGARDENS TAMBOURKORPS (LKO 3570)
Ydes som kompensation for de særlige tjenstlige forhold, bl.a. pligt til at møde udenfor almindelig
arbejdstid og pligt til at træde til gevær.
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Tillægget udgør: 1.406,42 kr/md
Tillægget er pensionsgivende (15 pct)
Reference: Aftale mellem HKKF og FPT (L-06-AF-056-0014)

MILITÆRPOLITITILLÆG (LKO 3669)
Tillægget udgør: 1.406,42 kr/md.
Tillægget er pensionsgivende (15 pct)
Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6
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ØVRIGE TILLÆG
DØGN- OG ØVELSESTILLÆG (LKO 6270/6280)
Ansatte på skalatrin 6-26: 1.401,03 kr/døgn
Konstabelelever (HRU), døgntillæg: 1.401,03 kr/døgn
Konstabelelever (HRU), øvelsestillæg: 813,11 kr/døgn
Reference: HKKFs overenskomst, paragraf 22 (FTPBST 562-28)
Reference: HKKFs overenskomst, bilag 6 (FPTBST 562-28 bilag 6)

TILKALDEVAGTTILLÆG (LKO 6290)
Hverdage: 375,34 kr/døgn
Lør-, søn- og helligdage, erstatningsfridage mv.: 2 x 375,34 kr/døgn
Reference: HKKFs overenskomst, bilag 6 (FPTBST 562-28 bilag 6)

ØVELSE-/SKYDELEJR (LKO 6390-6392)
Udbetales som godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med flådens skibe samt
ophold i øvelses-/skydelejr.
Har fraværet karakter af egentlig øvelsesvirksomhed, udbetales tillægget dog ikke. Ved øvelsesvirksomhed
forstås i denne forbindelse en militær enheds gennemførelse af øvelse i terræn, der medfører udbetaling af
øvelsestillæg eller tilsvarende frihed.
Tillægget udgør: 77,41 kr/døgn
Reference: Resultat af forhandlinger mellem FMN og CFU 21.2.1997

VEDERLAG FOR RÅDIGHEDSTJENESTE
Ved kontrakt om almindelig rådighedstjeneste: 1.298,92 kr/md
Under afvikling af rådighedstjeneste aflønnes den pågældende efter reglerne for fast tjenestegørende
personel, dog med undtagelse af bonus/kapitalpension.
Ved afvikling af rådighedstjeneste dækker lønnen en daglig tjeneste på 7,4 timer. Dvs at indkommanderes
man, uden at der er tale om døgntjeneste, vil en arbejdsdag på fx 14,8 timer betyde, at man skal
indkommanderes i 2 dage, så man på 2. dagen afvikler den dag, der blev optjent på 1. dagen.
Indkommanderes man til rådighedstjeneste, og der er tale om døgntjeneste, følger man reglerne herfor.
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MERUDGIFTSGODTGØRELSE/KONTANT GODTGØRELSE
Under ophold som elev på skoler, kurser og lignende ydes merudgiftsgodtgørelse, hvis man kan indtage
sine måltider i forsvarets cafeterier. Under øvelsesvirksomhed ydes fri kost og alene kontant godtgørelse.
Kostgodtgørelse pr. døgn: 152,00 kr
Kostgodtgørelse pr. time: 6,33 kr
Kontant godtgørelse pr. døgn: 124,50 kr
Kontantgodtgørelse pr. time: 5,19 kr

TIME- OG DAGPENGE
Dagpenge Timepenge
Almindelige
Nedsatte

427,00 kr
320,25 kr

17,79 kr
13,34 kr

Hotel
Danmark
1.020,00 kr
765,00 kr

Hotel
Færøerne
977,00 kr
814,00 kr

Udokumenteret
nattillæg
214,00 kr
160,50 kr

Reference: Bilag 2 i cirkulære om satsregulering af tjenesterejser pr. 1.1.2018

KILOMETERGODTGØRELSE VED EGEN BEFORDRING
Tjenestestedet kan give tilladelse til, at den ansatte benytter privat transportmiddel. I så fald udbetales
transportgodtgørelse på: 1,94 kr/km

NATPENGE
For tjeneste i tiden kl. 17-06: 20,87 kr/time
Reference: Aftale nr. A-06-AF-088-0035

TILLÆG FOR WEEKEND, HELLIGDAGE M.V.
For tjeneste på nedenstående tider ydes tillæg på: 42,91 kr/time
Lørdag kl. 14 - mandag kl. 06
Lørdag før kl. 14, hvis mindst halvdelen af den planlagte tjeneste ligger efter kl. 14
Søgnehelligdage kl. 00-24
Hverdage efter søgnehelligdage kl. 00-06
Grundlovsdag kl. 12-24
Juleaftensdag kl. 14-24
Reference: Aftalenr. A-06-AF-088-0035
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SÆRLIGE TILLÆG

ENGANGSVEDERLAG EFTER GENNEMFØRT SERGENTUDDANNELSE (LKO 3041)
Ydes til fast tjenestegørende personel efter gennemførelse af sergentuddannelsen. Udbetaling afventer
således ikke udnævnelse til sergent.
Vederlaget udgør: 11.740,55 kr
Reference: Protokollat nr. 1 (L-06-PR-056-0016)
Reference: Aftale nr. L-13-FP-056-0001

MIDLERTIDIGT BEFALINGSMANDSTILLÆG (LKO 3647, SATS 1)
Ydes til ansatte der midlertidigt anvendes i en befalingsmandsstilling i mere end 7 sammenhængende
kalenderdøgn.
Tillægget udgør: 1.066,02 kr/md
Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6

GENETILLÆG TIL HUNDEHOLD (LKO 4460)
Ydes til ansatte, der har tjenestehund i hjemmet, og hvis hovedvirke kræver, at den pågældende har
tjenestehund, som medbringes i hjemmet.
Tillægget udgør: 1.406,42 kr/md
Tillægget er ikke pensionsgivende
Reference: Aftale nr. L-09-AF-056-0001

TILLÆG FOR SÆRLIG BEREDSKABSTJENESTE (LKO 6272)
Tillæg pr. påbegyndt døgn: 1.972,49 kr/døgn
Reference: Aftale nr. LA-06-PR-056-0020

SIRIUSTILLÆG (LKO 3110)
Ydes til ansatte, der besætter bemandingsposter og forretter tjeneste ved Slædepatruljen Sirius, Station
Nord samt Mestersvig.
Tillægget udgør: 22.905,86 kr/md
Tillægget er ikke pensionsgivende
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Reference: Aftale nr. L-11-AF-056-0001

GRØNLANDSTILLÆG (LKO 3633)
Ydes til ansatte, der forretter tjeneste i Grønland.
Tillægget udgør: 1.066,02 kr/md
Tillægget er ikke pensionsgivende
Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6

SÆRLIGT GRØNLANDSTILLÆG (LKO 3760)
Ydes til ansatte, der forretter tjeneste i Grønland, og ydes med virkning fra det tidspunkt, hvor beskatning
af merudgifter indtræder. Tillægget bortfalder uden yderligere varsel, når beskatningen ophører.
Tillægget udgør: 4.353,64 kr/md
Tillægget er ikke pensionsgivende
Reference: Aftale nr. L-08-OK-056-0013

SØ-ØVELSESDAGE (LKO 6285)
Tillæg pr. sejldøgn: 824,20 kr/døgn
Reference: Aftale nr. L-06-PR-056-0021

FUNKTIONSTILLÆG TIL REKRUTTERINGSHJÆLPERE VED FORSVARETS DAG (LKO
3649)
Ydes til ansatte, der forretter tjeneste som rekrutteringshjælpere ved Forsvarets Dag. Tillægget kan ikke
oppebæres sammen med andre funktionstillæg.
Tillægget udgør: 1.764,75 kr/md
Tillægget er pensionsgivende (15 pct)
Reference: Aftale nr. L-05-AF-056-0008

TILLÆG TIL VAGTHAVENDE AMMUNITIONSRYDNINGSKØRERE (LKO 2940)
Ydes til ansatte, der pålægges at indgå i ammunitionsrydningstjenesten som vagthavende
ammunitionsrydningskører på tilkald i 6 timer og derover.
Tillægget udgør: 2.140,99 kr/md
Tillægget er pensionsgivende
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ULEMPETILLÆG TIL AMMUNITIONSRYDDERE PÅ AMAGER FÆLLED (LKO 5375)
Ydes under udøvelse af tjenesten som ammunitionsrydder på Amager Fælled. Tillægget ydes også til
ansatte med fast tjeneste som ammunitionsrydder på Amager Fælled, når disse rydder ammunition andre
steder i Danmark.
Tillægget udgør: 112,71 kr/døgn
Tillægget er pensionsgivende (15 pct)
Reference: Aftale nr. LA-06-AF-056-0012

UDSPRINGSTILLÆG VED JÆGERKORPSET (LKO 5290)
Ydes til ansatte ved Jægerkorpset, når de efter ordre deltager i flyvning med henblik på at foretage
udspring med faldskærm.
Tillægget udgør: 319,86 kr/døgn
Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6

GODTGØRELSE FOR GASRENSEVAGT (LKO 6271)
Tillægget udgør: 2.251,98 kr/md

IKKE AFVIKLEDE FRIDAGE FOR TJENESTE TIL SØS (LKO 2631)
Godtgørelsen udgør: 750,66 kr/døgn
Reference: Protokollat nr. 6 (L-06-PR-056-0021)
Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6
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INTOPS

FN-TILLÆG (FKO 3119)
Der ydes et skattepligtigt FN-tillæg på: 6.485,66 kr/md
Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6
Der ydes et særligt FN-tillæg på: 1,28 US$/døgn
Under FN-leave ydes i indtil 7 dage pr. halvår: 10,50 US$/døgn

UDETILLÆGSLIGNENDE TILLÆG (LKO 5452)
Der ydes et skattefrit udetillægslignende tillæg:
Udetillæg I (andet mandat end FN): 12.494,69 kr/md
Udetillæg II (FN-styrker): 12.218,94 kr/md
Reference: FPTBST 564-1

FORHØJET UDETILLÆGSLIGNENDE TILLÆG (LKO 5462)
Ydes til ansatte der udsendes med kort varsel:
0-14 dages varsel, udsendelse 90-170 dage: 1.100,32 kr/md
0-14 dages varsel, udsendelse mere end 170 dg: 2.200,65 kr/md
15-30 dages varsel, udsendelse 90-170 dage: 550,16 kr/md
15-30 dages varsel, udsendelse mere end 170 dg: 1.100,32 kr/md
Tillægget er skattefrit
Reference: FPTBST 564-1

SÆRLIG YDELSE TIL UDSENDTE I INTERNATIONAL TJENESTE (LKO 5455)
Ydes under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre
lignende operationer i udlandet, evt. på FN-, EU-, OSCE- eller NATO-mandat.
Tillægget udgør: 2.902,42 kr/md
Tillægget er ikke pensionsgivende
Reference: Aftale nr. L-16-AF-056-0001

TIMETILLÆG TIL FAGLÆRT OG UFAGLÆRT PERSONEL DER FORRETTER TJENESTE I
UDLANDET (LKO 4211)
Tillægget ydes til faglært personel, der under udsendelsen anvendes i en faglært funktion, som forudsætter
civilt kompetencegivende uddannelsesbevis, samt til ufaglært personel, som indgår på udrykkerhold.

10

Tillægget ydes for det præsterede antal timer, hvor der forrettes egentlig tjeneste på alle ugens 7 dage og
kan maksimalt udbetales for de første 14,8 timer pr. dag.
Tillægget udgør: 74,04 kr/t
Tillægget er ikke pensionsgivende
Reference: Aftale nr. LA-08-AF-056-0001
Reference: FPTBST 564-1

HYPPIG UDSENDELSE (LKO 5461)
Engangsvederlag til ansatte, der hyppigt udsendes i internationale opgaver, og som modtager FN-tillæg
eller lignende.
Udsendelse mere end 215 dage indenfor 3 år: 30.573,62 kr
Udsendelse mere end 395 dage inden for 3 år: 60.865,46 kr
Referencer:
Aftale nr. LA-07-AF-056-0001
Protokollat nr. L-08-PR-056-0001
Protokollat nr. LA-08-PR-056-0004

SÆRLIGT TILLÆG TIL FAGLÆRT PERSONEL UNDER UDSENDELSE (LKO 3621, SATS 1)
Ydes til ansatte, der under udsendelsen anvendes i en faglært funktion, som forudsætter uddannelsesbevis,
svendebrev eller lignende, men som de pågældende ikke bestrider under hjemmetjenesten. Tillægget kan
kun oppebæres samtidig med FN-tillægget.
Tillægget udgør: 1.406,42 kr/md
Tillægget er ikke pensionsgivende
Reference: Aftale nr. L-06-AF-56-0013

OPTJENING OG AFVIKLING AF 2/7-DAGE (LKO 4115)
For hver 7 sammenhængende kalenderdøgn ydes der 2 fridage, hvis der udføres beordret tjeneste på dage,
der ikke medregnes som fridage, herunder lør-, søn- og helligdage. For hver enkelt lør-, søn- og helligdag,
hvor der forrettes tjeneste, optjenes en 2/7-dag.
2/7-dage kan ikke afvikles under leave-rejser. Afviklingen af 2/7-dage påbegyndes ved ankomst til Danmark,
og optjening genoptages ved afrejsetidspunkt fra Danmark. Samme regler gælder ved leave-rejser til
tredjeland.
Hvis man efter hjemkomst fra tjeneste i udlandet har fridage til gode, kan de afvikles ved afspadsering eller
udbetaling.
Vederlag for ikke afviklede fridage: 1.401,03 kr/fridag
Reference: Aftale nr. A-08-FP-056-0001
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LEAVEREJSER (LKO 4117)
Under udsendelse i internationale missioner vil man få betalt 2 leave-rejser t/r i en udsendelsesperiode på
6 måneder. Såfremt det af tjenstlige årsager ikke er muligt at gennemføre 2. leave-rejse, ydes et
engangsvederlag som kompensation.
Vederlaget udgør: 11.568,34 kr
Vederlaget er ikke pensionsgivende
Reference: Aftale nr. LA-08-AF-088-0001

RÅDIGHEDSVEDERLAG VED FORSVARETS REAKTIONSSTYRKEENHEDER - 4-ÅRS
ORDNINGEN (LKO 3133)
Personel af reserven med 4-årig rådighedskontrakt modtager et rådighedsvederlag.
Sats 1: Inden udsendelse: 1.066,02 kr/md
Sats 2: Efter 170 dages udsendelse: 1.997,65 kr/md
Sats 3: Efter 340 dages udsendelse: 2.794,93 kr/md

SÆRLIG GODTGØRELSE FOR RÅDIGHEDSTJENESTE VED FORSVARETS
REAKTIONSSTYRKEENHEDER - 4-ÅRS ORDNINGEN
For pligten til med kort varsel at forrette tjeneste i udlandet ydes en særlig godtgørelse på i alt 60.000 kr,
der udbetales i rater:
Efter 2. års beredskabsperiode: 10.000 kr
Efter 3. års beredskabsperiode: 20.000 kr
Ved beredskabsperiodens udløb: 30.000 kr

GENTEGNERKONTRAKT FOR RÅDIGHEDSTJENESTE VED FORSVARETS
REAKTIONSSTYRKEENHEDER - 4-ÅRS ORDNINGEN
Efter fuldendt 4-årskontrakt kan rådighedskontrakten gentegnes for kontraktperioder for 1, 2, 3 eller 4 år.
For dette ydes en særlig godtgørelse.
Efter 1. år: 15.000 kr
Efter 2. år: 20.000 kr
Efter 3. år: 25.000 kr
Efter 4. år: 30.000 kr
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