
 

   

 

 
OK23 og OK24: 
Vi kæmper for dine forhold 
 
Forhandlingerne om OK23, de nye overenskomster for privatansatte – herunder også 
privatansatte sygeplejersker – nærmer sig en afslutning. Mange af de store områder som 
industrien, handel, finans og transport har indgået forlig, der giver højere lønstigninger, end vi 
har set i mange år. Det er selvfølgelig også nødvendigt med den høje inflation, Danmark og 
verden er ramt af for tiden. 
 
Forligene på de store områder betyder, at de mindre områder som blandt andet privathospitaler, 
klinikker, private plejehjem og vikarbureauer går ind i slutspurten. Vi har varslet konflikt, men 
satser selvfølgelig på at indgå et forlig. Uanset, hvordan forhandlingerne ender, vil vores 
overenskomster blive kædet sammen med de andre forlig på de store områder i et fælles 
mæglingsforslag – og dermed også en fælles afstemning. Er du som privatansat i tvivl om 
noget, så tag fat i din tillidsrepræsentant eller Kreds Nordjylland. 
 
Smitter af på OK24 
Overenskomsterne på det private område smitter af på det offentlige. Både direkte, fordi de 
højere lønstigninger også giver de offentligt ansatte højere løn som konsekvens af 
reguleringsordningen. Men også indirekte, fordi vi allerede nu er ved at forberede den næste 
fornyelse af vores offentlige overenskomster med stat, kommuner og regioner. De nuværende 
aftaler udløber 1. marts 2024. 
 
Derfor går Dansk Sygeplejeråd allerede her i foråret i gang med at diskutere med både 
tillidsvalgte og medlemmer, hvilke krav og ønsker I har til overenskomstfornyelsen. Løn er et 
helt oplagt emne, men vil vi også prioritere bedre barsel, højere pension og barns sygdom? 
Hvad med tillæg for aften, nat og weekend? Skal vi have bedre mulighed for uddannelse – og 
måske bedre honorering, når vi tager den? Hvad med arbejdstidsaftalen? 
 
Og hvordan forbereder vi os bedst muligt på at modstå de krav, arbejdsgiverne kommer med? 
Det kan for eksempel handle om mere individuel løndannelse og mere fleksibel arbejdstid. 
 
Det er spændende diskussioner, som jeg glæder mig til at have med jer i de kommende 
måneder. Her skal vi også diskutere, hvordan vi skaber bedre sammenhold med andre 
faggrupper, så vi ikke igen ender med at stå alene i kampen for ligeløn til de kvindedominerede 
fag. Solidaritet bliver helt afgørende for at nå et godt resultat ved OK24. 
 
Vi er ved at planlægge møder for både tillidsrepræsentanter og medlemmer – I hører snart 
nærmere. 
 
Christina Windau Hay Lund 
Kredsforkvinde 

Følg OK23 

 

 

 

https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/overenskomster-og-aftaler/private-aftaler/nyt-fra-ok23-privat


 

1. maj på kredskontoret 
Tag din kollega eller familie med til hygge, sang og taler 1. maj på kredskontoret. 
 
Vi serverer kaffe, vand, øl, pølser og brød – og børn er meget velkomne. 
 
Arrangementet holdes af Dansk Sygeplejeråd, Kost- og Ernæringsforbundet, Danske 
Bioanalytikere og Danske Fysioterapeuter. 
 
Ølkassen stilles frem til taler - den første er klar: Sygeplejerske og tidl. formand for de 
sygeplejestuderende i Aalborg, nu ungdomsorganisator i 3F Aalborg, Frida Caroline Bøgh 
Skytt. 
 
Bagefter tager interesserede i Kildeparken, hvor Fagbevægelsens Hovedorganisation holder 
fælles arrangement. 
 
Mandag den 1. maj kl. 11.00 - 13.00 
Dansk Sygeplejeråd, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg 
 
Tilmelding ikke nødvendig 

 

 

Kvindernes Internationale Kampdag 



 

Kom og markér Kvindernes Internationale Kampdag med den nordjyske fagbevægelse og 
nordjyske kvindesagsforkæmpere. 
 
Kampen for kvinders frihed, rettigheder og liv er langt fra ovre. I flere lande er fraværet af 
kvinders rettigheder himmelråbende. De er frataget enhver chance for at føre et frit og 
anstændigt liv. Selv i Danmark kæmper vi stadig med ligestilling og ligeløn. 
 
Kom og markér din solidaritet med kvindesagen på Nytorv i Aalborg 8. marts kl. 16-17.30. 
 
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) giver kaffe og kage, og der vil være sang, musik og 
taler. 
 
Foreløbigt program: 
Fællessang med Signe Olsen 
Poetry Slam 
 
Talere: 
Majbrit Berlau, generalsekretær i Sex & Samfund 
Boss Ladies 

Følg arrangementet på Facebook 

 

 

 

Kommunalpolitisk Topmøde 
Traditionen tro stiller Fagbevægelsens Hovedorganisation med faneborg og 
flyers, når politikerne fra kommuner og regioner mødes til Kommunal Politisk 
topmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center. 
 
Vil du være med til at give politikerne en varm velkomst? Så mød op ved 
AKKC torsdag den 16. marts kl. 8-9.30. 

 
 

 

https://fb.me/e/2vtDobxcl


 

Barselscafé 13. april 
Tag baby med, hør gode råd om førstehjælp og ulykker, stil dine spørgsmål om barsel, ferie mv. 
og spis let brunch med andre sygeplejersker på barsel. 
 
Kort sagt - Kreds Nordjylland gentager efterårets succes med at invitere til barselscafé. 

Tilmelding 

 

 

https://tilmeld.dsr.dk/13042023barselscafe

