
 

Side 1 af 3 

 

TEMADAG OM   
 

ENGANGSTILLÆG 
DEN LOKALE LØNDANNELSE 

 
Formandskabets vejledning vedr. engangstillæg i den lokale løndannelse 
I formandskabet følger vi nøje udviklingen af muligheden for at forbedre sygeplejerskers løn - 
og ansættelsesmæssige vilkår.  Vi stræber efter, at sygeplejersker udvikler deres løn 
igennem arbejdslivet på et åbent, gennemskueligt og forudsigeligt grundlag, der fastholdes i 
forhåndsaftaler. Nærværende notat sætter rammen for det delegerede forhandlingsmandat i 
relation til ”engangstillæg”. 
 
I Kreds Syddanmark er der igennem årene med lokal løndannelse indgået en række 
forhåndsaftaler af forskelligt indhold, der afspejler de forskellige arbejdspladser og særligt de 
forskellige muligheder og prioriteringer, der eksisterer i kredsen. Vi betragter i denne 
sammenhæng lønforskelle imellem arbejdspladser som en styrke, der giver sygeplejersker 
muligheder. 
 
Igennem de seneste år oplever vi et stigende pres fra ledelser om indgåelse af aftaler om 
”engangstillæg”. Ofte ønsker ledelsen at anerkende enkelte eller grupper af sygeplejersker 
med et engangsbeløb for en særlig indsats. Udfordringen – set fra kredsens side – er, at der 
ikke på forhånd var aftalt, hvilken indsats, der skulle udføres for at opnå et løntillæg. Dermed 
har sygeplejerskerne ikke en mulighed for at udvikle deres løn og der er ikke forudsigelighed 
i løndannelsen. 
 
Da tendensen med ledelsens forslag om engangstillæg forventes at stige har vi i 
formandskabet fundet det nødvendigt at sætte et politisk pejlemærke for de lokale 
forhandlinger særligt på dette område. 
 
Formandskabet er grundlæggende imod anvendelse af engangstillæg, fordi det ikke skaber 
forudsigelighed og gennemskuelighed i den lokale løndannelse og dermed ikke udvikler 
lønnen for hverken den enkelte eller grupper af sygeplejersker varigt. 
 
Vi anvender kredsbestyrelsens politik som guideline, når der forhandles lokalt. I kredsens 
politik for den lokale løndannelse står: 
 
”Lokalt skal løndannelse give mulighed for:  

• At den enkelte sygeplejerske skal kunne påvirke sin egen løn ved udvikling af egne kompetencer og 
varetagelse af funktioner  

• At der udvikles en gennemtænkt lønstruktur på arbejdspladserne som sikrer en optimal balance mellem 
indsats og honorering. Dette kan gøres ved hjælp af forhåndsaftaler på den enkelte arbejdsplads 

• At forskellig aflønning mellem arbejdspladser bruges som løftestang til at opnå højere løn 

• At fastholde og udvikle de midler der ligger i den lokale løndannelse blandt andet ved at arbejde med 
tilbageløbsmidler 
 

Kredsens lønpolitik sætter fokus på at øge værdien af og fremme lønudviklingen for sygeplejerskers arbejde 
inden for de 4 funktionsområder i sygeplejen:  

• at udføre sygepleje  

• at lede og koordinere sygepleje 

• at formidle sygepleje  

• at udvikle sygepleje” 
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Konkret betyder ovenstående, at vi i formandskabet stræber efter opfyldelse af lønpolitikken 
med forudsigelighed og gennemskuelighed ved udmøntningen af løn. 
 
Derfor stilles forslag ved den lokale lønforhandling, som kan fastholdes i forhåndsaftaler og 
dermed tydeliggøre for den enkelte sygeplejerske, hvilke fx funktioner og eller kvalifikationer, 
der giver løntillæg. 
 
Derfor stilles ikke forslag ved den lokale lønforhandling om ”engangstillæg”, der bagudrettet 
aflønner en opgaveløsning, der ikke på forhånd var aftalt skulle anerkendes som løn 
dannende. 
 
Der fokuseres fra kredsens side på at opnå varige lønforbedringer. 
 
Såfremt der fra ledelsens rejses forslag om engangstillæg til enkelte sygeplejersker eller 
grupper af sygeplejersker skal der for at kunne indgå en aftale som minimum foreligge en 
saglig begrundelse. 
 
Derudover bør aftaler om engangstillæg være pensionsgivende. 
 
Enhver aftale er en samlet vurdering af de aftaler, der er indgået ved en given arbejdsplads. 
Anvendelse af engangstillæg må aldrig stå som eneste måde at udmønte den lokale løn på 
og kommer derfor prioriteringsmæssigt sidst. 
 
Grundlæggende skal al aftalt løndannelse synliggøres og være begrundet, så andre 
sygeplejersker får tilsvarende mulighed for at udvikle deres løn. 
 
Kredsen, forstået i bred forstand som de der har forhandlingskompetencen, indgår i alle 
forhandlinger herunder også om engangstillæg ved forslag stillet af ledelsen. 
 
Forhandlings- og aftaleretten ligger også indenfor dette område hos den kredsnæstformand, 
faglig konsulent eller tillidsrepræsentant, der har fået delegeret forhandlingsmandatet. 
 
På vegne af formandskabet i  
 
Kreds Syddanmark 
 
 
John Christiansen 
Kredsformand 
 
 
 
 
Lønpolitik for Kreds Syddanmark 
www.dsr.dk/syddanmark > Politik > Politikker og strategier 
 

 
Bilag med forslag til ”saglige begrundelser” for engangstillæg, hvis det ikke er muligt at komme igennem med 
varige tillæg: 

http://www.dsr.dk/syddanmark
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• Engangstillæg ved ubrugte midler i lokal forhandling. Dette forudsætter, at der er enighed om hvilke 
midler der har været tilovers i forhold til en tidligere forhandling og enighed om, at disse midler ikke kan 
bruges fremadrettet, da de indgåede aftaler i den kommende periode vil anvende midlerne 

 

• Ekstraordinær indsats i en kortere periode. Det kan være ved indkøring af ny teknologi og lignende, 
ekstra arbejdspres, hvor anden arbejdskraft ikke har kunnet tages ind ved f.eks. mange opsigelser, 
mange patienter grundet epidemier, større ulykker m.m., ekstraordinær indsats ved oplæring af nye 
kollegaer grundet mange nyansættelser. Det er også her vigtigt, at man må forudsætte, at der vil være 
stor forståelse for de brugte begrundelser for anvendelse af engangstillægget 

 

• Kompensation ved enkeltepisoder. Det kunne være akut nedbrud af noget teknologisk i en vagt, hvor 
situationen alligevel klares. Episoden med vold på FAM sidste år, hvor man ud over andre tiltag også 
kunne honorere med et engangsbeløb som en venlig hilsen til dem, der var i den pågældende vagt 
m.m. 

 

• Det kan være ok med engangsbeløb i en situation, hvor de forhåndsaftalte midler ikke er brugt. Vi har 
f.eks. en aftale om tillæg til 5 sygeplejersker i en afdeling for en særlig funktion. Den ene er rejst og 
beløbet kan bruges til et engangsbeløb indtil en ny ansættes i funktionen 
 

• Man laver i stedet en aftale om et funktionstillæg i en tidsbegrænset periode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vedtaget i kredsbestyrelsen august 2014  


