
1 

 

 
 

OK21 – for ledere ansat i det regionale system 
 

 

Dette notat beskriver ganske kort den aftale, som er forhandlet på plads med Danske 

Regioner og deraf følgende konsekvens for ledende sygeplejersker ansat i det regionale 

system. 

 

 

OVERORDNET DET BEDST OPNÅELIGE RESULTAT 

 

Når man ser på udgangspunktet for forhandlingerne, bedømmes aftalen til at være det bedst 

opnåelige resultat. 

 

• Dansk økonomi er i krise med pandemien - og det var tydeligt i forhandlingerne.  

• Vi har kæmpet for at få så mange forbedringer hjem som overhovedet muligt.  

Vi synes det er lykkes at skabe det bedst opnåelige resultat. 

• Målet var som minimum at sikre reallønnen. Det gjorde vi heldigvis.  

• Vi har samtidig afsat puljer til at skabe særlige forbedringer, herunder bl.a. ligeløns- 

og lavtlønspuljer. 

• OK21 vil derfor også blive husket som det forlig, der gjorde det klart for enhver, at 

det kræver en politisk løsning at udligne løngabet hos de kvindedominerede 

faggrupper i den offentlige sektor. 

 

SÅDAN ENDER DEN ØKONOMISKE RAMME 

 

Som det ses af denne illustration, fastholdes reallønnen, idet prisudviklingen skønnes at 

blive 3,95 %.  

 

 
Lederne er således omfattet af de generelle lønstigninger på 5,02% over de næste 3 år.  
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Hvordan lønnen udvikler sig i løbet af de tre år, viser dette eksempel: 

 

  

5,02% af 

løn i dag 
Nyt tillæg Pension i alt 

Groft 

afrundet 

En nyuddannet sygeplejerske 1.260,74   170,83 1.431,57 1.430,00 

En sygeplejerske med 4 års 

erfaring 1.260,74 276,52 208,30 1.745,56 1.750,00 

En sygeplejerske med 10 års 

erfaring 1.526,79 336,44 252,47 2.115,69 2.150,00 

En specialuddannet 

sygeplejerske med 10 års 

erfaring 1.614,09 336,44 264,30 2.214,82 2.210,00 

En ledende sygeplejerske på 

L6 1.730,00   449,86 2.180,21 2.180,00 

En ledende sygeplejerske på 

L10 1.882,35   489,38 2.371,73 2.370,00 

 

 

SENIORAFTALE 

 

Ledere er ud over de generelle lønstigninger også omfattet af Rammeaftale om Seniorpolitik. 

Rammeaftalen betyder: 

 

• Stort fokus på fastholdelse. 

• Fornyet og styrket indsats, der bidrager med nye perspektiver og muligheder. 

Udarbejdelse af en vejledning om rammeaftalen om seniorpolitik. 

• Omdrejningspunktet er dialog mellem leder og medarbejder og inddragelse af MED 

og TR med henblik på at finde og anvende nye muligheder og skabe en ny kultur for 

fastholdelse af seniorer. 

• Etablering af ”partnerskab” om et godt og langt seniorliv på det kommunale 

arbejdsmarked. 

 

Partnerskabet betyder bl.a. at: 

 

• De centrale parter er med til at understøtte de lokale indsatser med det formål at 

engagere ledelsen, medarbejdere, TR og MED og øge anvendelsen af mulighederne i 

rammeaftalen. 

• De centrale parter bidrager med inspiration og aftalte aktiviteter, herunder udbreder 

viden, gode eksempler og erfaringer med forskellige indsatser. 

• De centrale parter drøfter status på indsatsen i partnerskabet to gange i løbet af 

perioden. 
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ARBEJDSMILJØ 

 

Der er desuden aftalt følgende indenfor arbejdsmiljøområdet: 

 

Udvikling af SPARK - Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne 

 

• SPARK videreføres, videreudvikles og fokuseres i perioden 2021 – 2024, og der 

igangsættes forskellige udviklingsinitiativer. 

• SPARK’s overordnede mål er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på 

de kommunale arbejdspladser med fokus på kerneopgaven. Det sker ved at 

konsulenter fra SPARK gennem dialog og faglig støtte medvirker til at styrke 

samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere. 

 

Nye uddannelser i psykisk arbejdsmiljø 

 

• Udvikling af lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere med personaleansvar. 

• Uddannelsen forløber over 2-3 dage fordelt over en periode på omkring et halvt år, 

evt. suppleret med tilbud om netværksmøder.  

• Udvikling af en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø rettet mod ledere, TR og AMIR.  

 

 

ANDET 

 

OK-aftalen indeholder desuden følgende: 

 

• Udvidelse af ret til fravær med løn under sorgorlov ved børn under 18 år (op til 26 

uger). 

• Indførelse af Tryghedspuljen (tilskud på 10.000 kr. i forbindelse med afskedigelser på 

grund af besparelser, dog op til 20.000 kr. til kompetencegivende uddannelse) 

• Igangsættelse af initiativer, der understøtter ledere og medarbejdere i arbejdet med 

grøn omstilling og bæredygtighed. 

• Politisk dialog om det digitale arbejdsliv, herunder betydningen for løsningen af 

kerneopgaven i kommunerne. 

 

 

DEN ORGANISATIONSSPECIFIKKE AFTALE 

 

Udover den overordnede aftale, som ledende sygeplejersker er omfattet af som beskrevet 

ovenfor, er der forhandlet en aftale særligt for ledende sygeplejersker. 

 

Den organisationsspecifikke aftale betyder følgende for ledende sygeplejersker: 

 

FORHANDLINGSKOMPETENCE 

 

Den hidtidige forsøgsordning med, at lederne forhandler deres egen løn, er blevet gjort 

permanent i overenskomsten. 
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• Lederforeningen fastsætter efter aftale ansættelsesmyndigheden fortsat grundløn og 

tillæg, der knytter sig til stillingen. 

• Aflønning, udover grundløn og tilknyttede tillæg til stillingen forhandles af lederen 

og arbejdsgiver. Aftalen sendes til organisationen i form af udkast til aftale.  

• Der er tale om en permanentliggørelse af ordningen, der har eksisteret siden 2013 

som en forsøgsordning. 

 

PENSION 

 

Indbetalingen til pension stiger. 

 

• Aftalen med KL betyder, at ledernes pensionsindbetaling stiger med 0,4 % pr. 1. april 

2022, således at der indbetales 17,69 %.  

 

(For ledere, der har valgt indbetaling til pension i deres fritvalgsordning, forhøjes 

pensionsbidraget pr. 1. april 2022 med 0,4 % fra 17,63 % til 18,03 %)  

 

Stigningen i indbetaling til pension fremgår også i illustrationen over skønnet lønudvikling 

ovenfor.  

En ledende sygeplejerske på L6 forventes således at få en øget indbetaling til pension på ca. 

450 kr./mnd. 

En ledende sygeplejerske på L10 forventes således at få en øget indbetaling til pension på ca. 

490 kr./mnd. 

 

PERIODEPROJEKT MED SÆRLIGT FOKUS PÅ LEDELSE 

 

Udviklingsprojekt ”Fokus på ledelse”  

 

• Projektet omfatter såvel Sundhedskartellet’s sundhedsfaglige- som kostfaglige ledere 

• Fælles afdækning af ledelsesopgaverne og rammerne for arbejdstilrettelæggelse af 

ledelsesopgaverne. Projektet skal på baggrund af en afdækning anvise muligheder 

for at afhjælpe lederne i det oplevede pres på ledelsesopgaven. 

• Der er afsæt 1,25 mio. kr. til projektet. 

 

Beskrivelsen af projektet lyder: 

 
”Stærk sundhedsfaglig og kostfaglig ledelse er af afgørende betydning for at sikre kvaliteten i den kommunale sundhedssektor og 

kostproduktion.  

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen og den ændrede opgavekarakter betyder højere forventninger til kvaliteten, der igen stiller nye krav 

til kompetencer, samarbejde mv. hos medarbejderne, som også stiller krav til ledelsen. 

For at sundhedsfaglige og kostfaglige ledere kan lykkes med at prioritere og praktisere faglig ledelse, stiller det krav til ledelseskompetencer, 

understøttende strukturer samt gensidig forståelse af organiseringen af ledelsesopgaven. 

Parterne er derfor enige om at igangsætte et projekt, der skal afdække det faktiske indhold i ledelsesopgaverne og rammerne for 

tilrettelæggelse af ledelsesopgaven for ledere ansat på Sundhedskartellets lederoverenskomst.  

Projektet skal på baggrund af afdækningen anvise muligheder for at afhjælpe lederne i det oplevede pres på ledelsesopgaven”.  

 

 


