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Lønstigninger oktober 2020 
 
Lønstigninger pr. 1. oktober i kommuner og regioner 
 
På det kommunale og regionale område stiger lønnen pr. 1. oktober 2020. Det er 
hhv. den syvende (kommuner) og den sjette (regioner) stigning og den sidste 
lønstigning i denne overenskomstperiode, som løber frem til 31. marts 2021. 
Kommuner 
Lønstigningen pr. 1. oktober 2020 er 0,76 %. Det betyder eksempelvis, at 
gennemsnitslønnen for en folkeskolelærer stiger med ca. 283 kr. pr. måned ekskl. 
pensionsbidrag. 
 
I alt er lønnen på det kommunale område steget med 6,06 % i denne 
overenskomstperiode 
 

Udbetaling af feriepenge inden december 
 
Danske lønmodtagere kan snart have flere penge til forbrug mellem hænderne. Fra i dag og frem til 1. 

december kan man digitalt bestille tre ugers indefrosne feriepenge ved at gå ind på borger.dk og logge 

på med NemID. Pengene vil blive udbetalt op til syv hverdage efter og beskattes som almindelig 
indkomst. 

Det er frivilligt, om man ønsker at få de indefrosne feriepenge udbetalt. Hvis man ikke aktivt går ind og 

beder om feriepengene inden den 1. december, bliver de udbetalt automatisk, når man når 
folkepensionsalderen, medmindre man af andre årsager forlader arbejdsmarkedet inden.   

http://www.kreds105.dk/
mailto:105@dlf.org
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Frivillig gruppelivsforsikring: 
 
Tjek denne billige dækning. 
https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/forsikringer-og-
gruppeliv/gruppelivsforsikring 
 

Frivillig Gruppelivsforsikring 

Du og din ægtefælle eller samlever kan som medlem af Danmarks Lærerforening tilmelde 
dig den frivillige gruppelivsforsikring og få en højere dækning. 

  

Her på siden kan du læse om: 

 Hvad er Frivillig gruppelivsforsikring 

 Billig Pris 

 Dækning 

 Kritisk sygdom i særlige tilfælde 

 Medlemslån 

 Tilmelding 

  

Hvad er Frivillig gruppelivsforsikring 

Frivillig gruppelivsforsikring er et godt supplement til den gruppelivsforsikring, du har på lønsedlen i 

forbindelse med din ansættelse. Hvis der sker dødsfald i familien, er det en ekstra tryghed at vide, at 

familien kan beholde den samme levestandard. 

Læs mere om gruppeliv i forbindelse med din ansættelse i kommuner og regioner. 

 

Billig pris 

http://www.kreds105.dk/
mailto:105@dlf.org
https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/forsikringer-og-gruppeliv/gruppelivsforsikring
https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/forsikringer-og-gruppeliv/gruppelivsforsikring
https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/forsikringer-og-gruppeliv/gruppelivsforsikring#frivillig
https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/forsikringer-og-gruppeliv/gruppelivsforsikring#billig
https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/forsikringer-og-gruppeliv/gruppelivsforsikring#daekning
https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/forsikringer-og-gruppeliv/gruppelivsforsikring#Kritisk
https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/forsikringer-og-gruppeliv/gruppelivsforsikring#medlem
https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/forsikringer-og-gruppeliv/gruppelivsforsikring#Tilmelding
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/gruppelivsforsikring
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Den årlige præmie for 2020 er 312 kr. for medlemmer under 35 år og 624 kr. for medlemmer over 35 år. 

Præmie begrænset dækning i forbindelse med lån 243 kr. 

  

Dækning 

Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring uden opsparing, hvor forsikringssummen alene 

udbetales ved den forsikredes død i forsikringsperioden. 

Dækningen ved dødsfald udbetales skattefrit til de efterladte. 

Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom, du kan se den aktuelle dækning her 

Forsikringen dækker indtil udgangen af det år, hvor du fylder 70 år. 

Alle medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds er automatisk dækket af en forsikring med en 

dækning på 50.000 kr udover den anførte dækning. 

  

Kritisk sygdom i særlige tilfælde 

Forsikringen dækker også kritisk sygdom, der rammer ledige medlemmer under 67 år, som tidligere i et 

ansættelsesforhold har været omfattet af gruppelivsaftale 94001-LC/KL eller gruppelivsaftale 85034-

Staten. 

  

Medlemslån  

Denne gruppelivsforsikring er en betingelse for optagelse af medlemslån.  

  

Tilmelding  

Ønsker du at blive tilmeldt gruppelivsforsikringen, kan du ansøge via Min Side, hvorefter Forenede 

Gruppeliv skal godkende dine helbredsoplysninger. 

  

http://www.kreds105.dk/
mailto:105@dlf.org
https://www.dlf.org/media/10452402/forsikringsoversigt-01012018-version-2.pdf
http://dlf.org/medlem/medlemsfordele/laanemuligheder/medlemslaan
https://medlem.dlf.org/mypage.aspx?
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Hvis du ikke godkendes, oprettes der en forsikring med begrænset dækning i forbindelse med 

optagelse af lån. 

 
Med venlig hilsen 
Kredsstyrelsen 

http://www.kreds105.dk/
mailto:105@dlf.org

