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Løn 
Som ansat på HKKF’ overenskomst er du omfattet af nyt lønsystem. På trods af navnet, så har det 
nye lønsystem være grundlaget siden det blev aftalt i 2002.  På nyt lønsystem består din løn af en 
basisløn og en række centrale aftalte tillæg. Derudover kan der også være aftalt lokale tillæg og 
engangsvederlag, som også er en del af lønsystemet. Det sidste, er det man også kalder decentral 
løn. 

De fleste tillæg er ligesom basislønnen aftalt centralt og fastlagt i overenskomsten. 

Din løn, tillæg og pension reguleres hvert år med den stigning, der er aftalt i den statslige overens-
komstaftale. Stigningerne aftales udmøntet forskelligt, men reguleringerne er oftest aftalt til april 
og oktober måned.  

Løn og tillæg 

KONSTABELELEVER/VÆRNEPLIGTIGE 

Konstabelelever/værnepligtige efter fradrag for ferieorlov: 8.164,09 kr./md 
Lærlinge/EU-elever og konstabelelever under HRU: 18.916,29 kr./md 

KORTTIDSANSATTE 

Konstabler og overkonstabler 
Ufaglært (basisløngruppe 1): 21.263,05 kr./md 
Faglært (basisløngruppe 2): 22.285,10 kr./md 

Korporaler 
Ufaglært (basisløngruppe 1a): 21.861,32 kr./md 
Faglært (basisløngruppe 2a): 22.883,29 kr./md 

LANGTIDSANSATTE 

Konstabler og overkonstabler 
Ufaglært (basisløngruppe 3): 22.284,73 kr./md 
Faglært (basisløngruppe 4): 24.782,10 kr./md 

Korporaler 
Ufaglært (basisløngruppe 3a): 22.887,27 kr./md 
Faglært (basisløngruppe 4a): 25.383,98 kr./md 

FASTE TILLÆG 

MILITÆRTILLÆG (LKO 2091) 

Tillægget udgør: 1.876,73 kr./md 

Pension 18 pct. 

KORPORALSTILLÆG (LKO 3628) 

Tillægget udgør: 720,36 kr./md 

Pension 15 pct. 



KVALIFIKATIONSTILLÆG TIL ELEKTRO- OG ELEKTRONIKMEKANIKERE, MOTORMEKANIKERE, VÅBEN-

MEKANIKERE, DATATEKNIKERE OG FORSYNINGSEKSPEDIENTER/RESERVEDELSEKSPEDIENTER (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: 4.350,60,95 kr./md 

Pension 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. 

Tillægget udgør: 1.488,11 kr./md 

Pension 15 pct. 

MILITÆRPOLITITILLÆG (LKO 3669) 

Tillægget ydes til militærpolitipersonel på ny løn, som bestrider en normstilling og hvor uddannel-

sen som militærpoliti anvendes. 

Tillægget udgør: 1.488,11 kr./md  

Pension 15 pct. 

SPECIALOPERATIONSSTYRKE TILLÆG (LKO 3741 sats 1 og LKO 3741 sats 2) 

Funktionstillæg for personel med specialoperationsstyrkeuddannelse. Til personel med specialope-

rationsstyrkeuddannelse på korttidskontrakt samt kortidsansatte, der fravælger tilbud om lang-

tidskontrakt. 

Tillægget udgør: 2.236,91 kr./md (LKO 3741 Sats 1) 

 

Til personel med specialoperationsstyrkeuddannelse på langtidskontrakt, samt korttidsansatte, 

der opfylder betingelserne for langtidsansættelse, men ikke kan tilbydes langtidsansættelse. 

Tillægget udgør: 8.075,62 kr./md (LKO 3741 Sats 2) 

ØVRIGE TILLÆG 

DØGN- OG ØVELSESTILLÆG (LKO 6270/6280) 

Til personel, der deltager i vagt- eller beredskabstjeneste af 24 timers varighed, samt personel, der deltager 

i øvelser af mindst 24 timers varighed ydes 1 erstatningsfrihed pr. døgn. Kan erstatningsfriheden ikke afvik-

les ydes vagt- eller øvelsestillæg umiddelbart efter planlægningsperiodens udløb. 

Tillægget udgør: 1.482,41 kr./døgn 

Konstabelelever (HRU), døgntillæg: 1.482,41 kr./døgn 

Konstabelelever (HRU), øvelsestillæg: 874,38,84 kr./døgn 



TILKALDEVAGTTILLÆG (LKO 6290) 

Godtgørelse for tilkaldevagt fra hjemmet på hverdage. Ved tilkaldevagt på lør- søn- og helligdage samt er-

statningsfridage herfor ydes dobbelt tillæg.  

Hverdage: 397,14 kr./døgn  

Lør-, søn- og helligdage, erstatningsfridage mv.: 794,28 kr./døgn 

ØVELSE-/SKYDELEJR (LKO 6390-6392) 

Udbetales som godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med flådens skibe samt op-

hold 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: 82,00 kr./døgn 

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: 155,50 kr. 

Kostgodtgørelse pr. time: 6,48 kr. 

Kontant godtgørelse pr. døgn: 130,80 kr. 

Kontantgodtgørelse pr. time: 5,45 kr. 

TIME- OG DAGPENGE 

 Dagpenge Timepenge Hotel Danmark Hotel Færøerne Udok. nattil-
læg 

Almindelige 463,00 19,29 1.000,00 1.113,00 231,00 

Nedsatte 347,25 14,47 750,00 928,00 174,00 

 

 

KILOMETERGODTGØRELSE VED EGEN BEFORDRING 

Tjenestestedet kan give tilladelse til, at den ansatte benytter privat transportmiddel. I så fald udbetales 

transportgodtgørelse på: 1,98 kr./km 

NATPENGE 

For tjeneste i tiden kl. 17-06: 22,02 kr./time 

TILLÆG FOR WEEKEND, HELLIGDAGE M.V. 

For tjeneste på nedenstående tider ydes tillæg på: 45,27 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 

SÆRLIGE TILLÆG 

ENGANGSVEDERLAG EFTER GENNEMFØRT SERGENTUDDANNELSE (LKO 3041) 

Ydes til fast tjenestegørende personel efter gennemførelse af sergentuddannelsen. Udbetaling afventer så-

ledes ikke udnævnelse til sergent. 

Vederlaget udgør: 12.422,50 kr. 

MIDLERTIDIGT BEFALINGSMANDSTILLÆG (LKO 3647, SATS 1) 

Ydes til ansatte der midlertidigt anvendes i en befalingsmandsstilling i mere end 7 sammenhængende ka-

lenderdøgn. 

Tillægget udgør: 1.127,93 kr./md 

GENETILLÆG TIL HUNDEHOLD (LKO 4460) 

Ydes til ansatte, der har tjenestehund i hjemmet, og hvis hovedvirke kræver, at den pågældende har tjene-

stehund, som medbringes i hjemmet. 

Tillægget udgør: 1.488,11 kr./md 

TILLÆG FOR SÆRLIG BEREDSKABSTJENESTE (LKO 6272) 

Til personel, som deltager i særlig beredskabstjeneste af mindst 24 timers varighed, ydes et beredskabstil-

læg pr. påbegyndt dag. 

Tillæg pr. påbegyndt døgn: 2.087,06 kr. 

TILLÆG TIL FORSVARETS TV (LKO 3569) 

Tillægget ydes til personel tjenestegørende ved Forsvarets TV 

Tillægget udgør: 2.236,91 kr./md 

SIRIUSTILLÆG (LKO 3110) 

Ydes til ansatte, der besætter bemandingsposter og forretter tjeneste ved Slædepatruljen Sirius, Station 

Nord samt Mestersvig. 

Tillægget udgør: 27.079,86 kr./md 

GRØNLANDSTILLÆG (LKO 3633) 

Ydes til ansatte, der forretter tjeneste i Grønland. 

Tillægget udgør: 1.127,93 kr./md 



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: 4.606,51 kr./md 

SØ-ØVELSESDAGE (LKO 6285) 

For hvert sejldøgn optjenes en erstatningsfrihed for døgntjeneste. For sejldøgn på lør- søn- og helligdage 

ydes yderligere en fridag. 

Tillæg pr. sejldøgn: 872,08 kr./døgn 

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: 1.867,25 kr./md 

Pension 15 pct. 

TILLÆG TIL VAGTHAVENDE AMMUNITIONSRYDNINGSKØRERE (LKO 2940) 

Ydes til ansatte, der pålægges at indgå i ammunitionsrydningstjenesten som vagthavende ammunitionsryd-

ningskører på tilkald i 6 timer og derover. 

Tillægget udgør: 2.265,34 kr./md 

Pension 15 pct. 

ULEMPETILLÆG TIL AMMUNITIONSRYDDERE PÅ AMAGER FÆLLED (LKO 5375) 

Ydes under udøvelse af tjenesten som ammunitionsrydder på Amager Fælled. Tillægget ydes også til an-

satte med fast tjeneste som ammunitionsrydder på Amager Fælled, når disse rydder ammunition andre ste-

der i Danmark. 

Tillægget udgør: 119,26 kr./døgn 

Pension 15 pct. 

UDSPRINGSTILLÆG VED JÆGERKORPSET (LKO 5290) 

Ydes til ansatte ved Jægerkorpset, når de efter ordre deltager i flyvning med henblik på at foretage ud-

spring med faldskærm. 

Tillægget udgør: 338,44 kr./døgn 

GODTGØRELSE FOR GASRENSEVAGT (LKO 6271) 

Tillægget ydes til visse stampersonelgrupper som indgår i gasrensevagten. 

Tillægget udgør: 2.382,79 kr./md 

IKKE AFVIKLEDE FRIDAGE FOR TJENESTE TIL SØS (LKO 2631) 

Godtgørelsen udgør: 794,27 kr./døgn 



INTERNATIONALE OPERATIONER 

FN-TILLÆG (LKO 3119) 

Der ydes et skattepligtigt FN-tillæg på: 6.862,38kr./md 

UDETILLÆGSLIGNENDE TILLÆG (LKO 5452) 

Der ydes et skattefrit udetillægslignende tillæg: 

Udetillæg I (andet mandat end FN): 13.094,13 kr./md 

Udetillæg II (FN-styrker): 12.818,38 kr./md 

FORHØJET UDETILLÆGSLIGNENDE TILLÆG (LKO 5462) 

Ydes til ansatte der udsendes med kort varsel. 

0-14 dages varsel, udsendelse 90-170 dage: 1.149,87 kr./md 

0-14 dages varsel, udsendelse mere end 170 dg: 2.299,73 kr./md 

15-30 dages varsel, udsendelse 90-170 dage: 574,97 kr./md 

15-30 dages varsel, udsendelse mere end 170 dg: 1.149,87 kr./md 

Tillægget er skattefrit 

SÆRLIG YDELSE TIL UDSENDTE I INTERNATIONAL TJENESTE (LKO 5455) 

Ydes under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lig-

nende operationer i udlandet, evt. på FN-, EU-, OSCE- eller NATO-mandat. 

Tillægget udgør: 3.071,01 kr./md 

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.  Til-

lægget 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: 78,34 kr./time 

HYPPIG UDSENDELSE (LKO 5461) 

Engangsvederlag til ansatte, der hyppigt udsendes i internationale opgaver, og som modtager FN-tillæg el-

ler lignende. 

Udsendelse mere end 215 dage indenfor 3 år: 32.349,47 kr. 

Udsendelse mere end 395 dage inden for 3 år: 64.400,79 kr. 

SÆRLIGT TILLÆG TIL FAGLÆRT PERSONEL UNDER UDSENDELSE (LKO 3621) 

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: 1.488,11 kr./md 



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 skal 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: 1.482,41 kr./dag 

LEAVEREJSER (LKO 4117) 

Under udsendelse i internationale missioner vil man få betalt 2 leave-rejser t/r i en udsendelsesperiode på 

6 måneder. Hvis det af tjenstlige årsager ikke er muligt at gennemføre 2. leave-rejse, ydes et engangsveder-

lag som kompensation. 

Vederlaget udgør: 12.240,28 kr. 

RÅDIGHEDSVEDERLAG VED FORSVARETS REAKTIONSSTYRKEENHEDER 4-ÅRS ORDNINGEN (LKO 3133) 

Personel af reserven med 4-årig rådighedskontrakt modtager et rådighedsvederlag. 

Sats 1: Inden udsendelse: 1.127,93 kr./md  

Sats 2: Efter 170 dages udsendelse: 2.1113,69 kr./md 

Sats 3: Efter 340 dages udsendelse: 2.957,27 kr./md 

Lønforhandlinger 
 
Forhandling af engangsvederlag og tillæg 
Forhandling om individuelt kvalifikations- og funktionstillæg samt engangsvederlag sker mellem 
chefen og den stedlige TR. De lokale forhandlinger om ny løn sker typisk en gang om året. Du be-
høver dog ikke vente til de årlige forhandlinger, du kan altid begære en lønforhandling. 

Aftaler om kvalifikationstillæg er varige tillæg medmindre andet aftales. At et tillæg er varigt bety-
der, at tillægget kun skal genforhandles, hvis en af parterne beder om det. Hvis man i forhandlin-
gen ikke kan blive enige om en ny sats, så videreføres tillægget uændret. 

Kvalifikationstillæg forhandles som en del af ansættelsesproceduren, hvor du på baggrund af et 
opslag ansøger og besætter en stilling. I tilfælde, hvor du skifter stilling af andre årsager end oven-
for anført, bibeholder du kvalifikationstillægget medmindre andet aftales. 

 


