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Lønstigning pr. 1. april 2016
Lønudviklingen på det statslige arbejdsmarked er blevet gjort op. Resultatet er, at den generelle
lønstigning pr. 1. april 2016 er på 0,80 pct. Lønstigningen i år er dermed enslydende med det, der blev
aftalt ved overenskomsten i 2015 (OK15).
De nugældende generelle lønstigninger blev aftalt ved OK15, hvor parterne blev enige om en aftale, der
sikrer statens ansatte – og dermed også CS medlemmer – en generel lønstigning på i alt 4,45 pct. i årene
frem til og med 2017.
Lønstigningens fordeling over de tre år:
1. april 2015: 0,45 pct.
1. april 2016: 0,80 pct.
1. april 2017: 1,70 pct.
1. december 2017: 1,50 pct.
Du kan se, hvad lønstigningen betyder for løn og tillæg i CS Lønfolder 2016, som bliver offentliggjort
snart. Ved spørgsmål kan du kontakte specialkonsulent i CS Rune K. Larsen på rkl@cs.dk
Ny ferielejlighed i Prag
CS kan snart tilbyde medlemmerne en ny ferielejlighed til kataloget. Lejligheden ligger i Tjekkiets
hovedstad Prag, og det er kun det sidste papirarbejde der mangler, før lejligheden kan udlejes til
medlemmerne.
Lejligheden ligger i det jødiske kvarter Josefov i Prags centrum ca. 1 km fra Karlsbroen. Lejligheden er på
85 m2 og indeholder et stort køkken med direkte forbindelse til stuen, 2 soveværelser med en
dobbeltseng i hvert værelse samt en sovesofa i det ene værelse – i alt 6 sovepladser. Endvidere er der
badeværelse med bruser.
Når detaljerne er på plads vil billeder, første udlejningsdato samt pris blive offentliggjort på cs.dk og
Facebook.
Ved sager om arbejdsskader – kontakt Mette Lind-Hansen
Når du henvender dig til CS med et spørgsmål eller en sag om arbejdsskader, skal du have fat i Mette
Lind-Hansen. Det har tidligere være Magnus Pedersen, der tog sig af området, men med ansættelsen 1.
januar 2016 af Mette, har hun overtaget området.
Mette er uddannet jurist og har arbejdsskader, arbejdsmiljø og ansættelsesjura som sine
arbejdsområder. Mette Lind-Hansen kan kontaktes på mlh@cs.dk
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