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Din overenskomst som statsansat sygeplejerske 
skal fornyes i 2021 (OK21), og derfor spurgte vi i 
foråret 2020, hvad der var vigtigt for dig, at vi tog 
med til forhandlingsbordet. Her lød svaret fra jer, 
at mere i løn var øverst på listen. Som du kan læse 
i dette katalog, så er det også vores topprioritet, 
når vi går ind til forhandlingerne. Her kan du også 
læse arbejdsgivernes krav.

Svære forhandlinger under en pandemi 
Der er ingen tvivl om, at Coronakrisen også får 
betydning for, hvor stor en pose penge, der kan for-
handles om til OK21. De økonomiske eksperter for-
venter, at lønudviklingen i den private sektor bliver 
lavere, end man hidtil havde forventet, på grund af 
den økonomiske krise, som pandemien har medført. 
Det har også betydning for ansatte i staten. Det skyl-
des reguleringsordningen. Den sikrer, at de statslige 
lønninger følger med de private lønninger opad i 
gode tider, men sætter også en grænse for statslige 
lønstigninger i dårlige tider. 

Det handler om respekt, anerkendelse og faglig 
kvalitet 
Men hele Danmark har brug for at fastholde og til-
trække dygtige medarbejdere til de statslige arbejds-
pladser. Derfor er der behov for, at arbejdsgiverne 
sørger for en lønfremgang ved de kommende for-
handlinger. Vi skal have en løn, som anerkender både 
uddannelsesniveau, ansvar og kompetencer. Selv når 
pandemien ikke raser, står statsansatte sygeplejersker 
over for konstante forandringer, effektiviseringer, ud-
vikling og nye arbejdsmetoder, der samlet set presser 
de ansattes arbejdsmiljø til det yderste. Derfor bliver 
lønstigninger et væsentligt omdrejningspunkt i for-

handlingerne. Vores mål er, at din løn som minimum 
skal sikre din købekraft, så du har råd til at købe de 
samme varer i morgen, som du kan i dag. 
 
Der er ingen tvivl om, at sammenstødet mellem den 
økonomiske krise og forventningerne om flere penge 
i lønningsposen vil gøre OK21 til en vanskelig over-
enskomstforhandling. Men vi står sammen i Dansk 
Sygeplejeråd. Og vi er klar! 
 
Du kan læse alle kravene og i øvrigt holde dig opda-
teret om OK21 på: www.dsr.dk/ok21-stat   

Med venlig hilsen

Grete Christensen
Formand for Dansk Sygeplejeråd 

Læsevejledning

På de næste sider er kort beskrevet de væsentligste af vo-
res krav samt Skatteministeriets krav. Kravene er sat op, så 
de temamæssigt spejler sig i hinanden. På den måde er 
det nemmere at se, hvilke krav vi har med til forhandlings-
bordet, og hvilke krav arbejdsgiverne omvendt stiller til os. 
Der er sidst i dette kravkatalog en kort beskrivelse af det 
statslige forhandlingssystem.

Forord  
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CFUs holdninger og krav Skatteministeriets holdninger og 
krav 

Generelle lønstigninger
Som altid går vi efter mere i løn ved overens-
komstfornyelsen. Vi vil sikre de bedst mulige 
lønstigninger for alle. 

Derudover ønsker vi, at der afsættes penge til 
forbedringer af aftalerne for de enkelte organi-
sationer, men kun hvis vi også får mulighed for 
at få en generel lønstigning.

DSRs uddybning
Vores højest prioriterede krav er, at lønnen i den 
offentlige sektor ikke sakker bagud i forhold til 
lønnen på det private arbejdsmarked. Vi synes, 
det er ret og rimeligt, at lønnen som minimum 
skal følge med, når priserne stiger. 

Generelle lønstigninger
Arbejdsgiversiden har ikke på forhånd stillet 
specifikke krav til lønudviklingen i staten. 

DSRs kommentarer 
Sygeplejersker skal have mere i løn. Sygeple-
jersker på statslige arbejdspladser udviser stor 
fleksibilitet, omstillingsparathed og professio-
nalisme. Det har i særlig grad vist sig under den 
igangværende Coronakrise. Lønnen skal aner-
kende både indsats, uddannelsesniveau, ansvar 
og kompetencer.
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Lokal løndannelse
Vi stiller krav om, at aftalen om lokalløn skal 
være bedre. Kravet skal sikre en bedre proces 
for den lokale løndannelse - herunder åbenhed 
om løn og lønstrukturer på den enkelte arbejds-
plads. Kravet indbefatter også en styrkelse af til-
lidsrepræsentantens forhandlingsposition ved 
nyansættelser, ved at tillæg skal forhandles med 
tillidsrepræsentanten, før der gives oplysning 
om tillæg til den nyansatte.  

DSRs uddybning
Statsligt ansatte sygeplejerskers grundløn er re-
lativt lav. Når en sygeplejerske endelig får mere i 
løn, sker det derfor oftest efter en forhandling lo-
kalt på arbejdspladsen om tillæg til grundlønnen. 
Rammerne for den lokale løndannelse er derfor 
vigtige. 

Lokal løndannelse 
Skatteministeriets udmelding er, at man ønsker 
en udvikling af statens nye lønsystem. 

DSRs kommentarer
Vi ønsker ikke, at en større del af lønmidlerne 
lægges ud til lokal forhandling på bekostning af 
generelle lønstigninger. I stedet ønsker vi, at den 
nuværende lokale løndannelsesproces fremover 
kommer til at fungere bedre, end det er tilfældet 
i dag.

Foto: Lena R
ønsholdt
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Arbejdstid og arbejdsmiljø
I vores krav har vi fokus på et mere forpligtende 
samarbejde om arbejdsmiljø i staten, herunder 
særligt det psykiske arbejdsmiljø. Kravet forud-
sætter, at ledelsen forpligtes til én gang årligt at 
redegøre for sammenhængen mellem ressourcer 
og arbejdsmængde. 

Vi har også stillet krav om en fritvalgsordning med 
frit valg mellem løn, pension og frihed. 

DSRs uddybning 
Kravet om fritvalgsordning skal understøtte den 
enkelte medarbejders mulighed for at skabe ba-
lance mellem arbejdsliv og privatliv i forskellige 
livsfaser. 

Arbejdstid og arbejdsmiljø 
Den statslige arbejdsgivermodpart har stillet 
krav om, at der indgås ”partnerskab om udvik-
ling af attraktive arbejdspladser og bæredygtige 
statslige arbejdspladser” samt en generelt styr-
ket indsats for det gode arbejdsmiljø.

DSRs kommentarer
Vi ønsker at medvirke til at skabe rammer for 
det gode arbejdsliv. Statsligt ansatte skal have et 
arbejdsliv, der sikrer, at de kan holde til mange år 
på arbejdsmarkedet.

Foto: Lena R
ønsholdt
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Arbejdstid 
Vi har fremsat en række krav til forbedringer af 
statens arbejdstidsaftale. Det er bl.a. krav om 
varsling i forbindelse med ændring af planlagt 
tjeneste samt fastsættelse af rammer for lokale 
flekstidsaftaler. 

Vi stiller også krav om, at der etableres en arbejds-
tidsaftale for de statslige lærere, der siden lov 409 
blev indført, ikke har haft en egentlig aftale om 
arbejdstid.  

DSRs uddybning
Regler for arbejdstid er en afgørende forudsæt-
ning for et arbejdsliv, hvor der er balance mellem 
arbejdslivet og privatlivet. DSR mener, at den 
lokale dialog om arbejdstid er vigtig, men at der 
samtidig er brug for centralt fastsatte rammer.   

Arbejdstid 
Den statslige arbejdsgiver ønsker først og frem-
mest, at arbejdstidsbestemmelserne er fleksible. 
Skatteministeriet har derfor fremsat krav om 
”Arbejdstid, der understøtter fleksible arbejds-
pladser”.

DSRs kommentarer
Den statslige arbejdstidsaftale indeholder i sin 
nuværende form meget få bindinger og giver 
dermed arbejdsgiver en stor grad af fleksibilitet 
til at tilrettelægge arbejdet efter behov. Vi ønsker 
modsatrettet, at der skabes yderligere værn mod 
et urimeligt og nedslidende arbejdspres på de 
statslige arbejdspladser. 
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Kompetenceudvikling
Vi har rejst krav om, at Den Statslige Kompeten-
cefond videreføres, og at den evalueres ved ud-
gangen af den kommende overenskomstperiode. 
Samtidig stiller vi krav om, at medarbejderens 
ansøgning til fonden ikke kun underskrives af 
lederen, men at også tillidsrepræsentanten frem-
over er medunderskriver. 

DSRs uddybning
Vi mener, at kompetenceudvikling er afgørende 
for den enkeltes muligheder for fremtidig kar-
riereudvikling og for en tilfredsstillende opgave-
løsning. Derfor bør fonden administreres på en 
måde, så det sikres, at midlerne understøtter de 
statslige sygeplejerskers individuelle behov for 
kompetenceudvikling.

Kompetenceudvikling
Skatteministeriet har fremsat krav om en fælles 
indsats for kompetenceudvikling og bedre ram-
mer for Kompetencefonden.

DSRs kommentarer
Der er enighed om, at kompetenceudvikling er 
en vigtig forudsætningen for opgaveløsningen 
på de statslige arbejdspladser, og at Den Stats-
lige Kompetencefond er et væsentligt element i 
dette. Vi er dog samtidig interesserede i, at Kom-
petencefonden også medvirker til at understøtte 
den enkelte sygeplejerskes karriemuligheder 
på længere sigt, på tværs af sektorer og arbejds-
pladser. 

Foto: Lena R
ønsholdt
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Tillidsrepræsentanter og SU-systemet
Vi har rejst krav om, at tillidsrepræsentant og 
leder skal drøfte en reduktion af tillidsrepræ-
sentantens sædvanlige opgaver, så der er tid 
tillidsrepræsentantarbejdet. Vi kræver også, at 
tillidsrepræsentanten får et fast tillæg for sin 
funktion.  

Herudover fremsætter vi krav om, at samar-
bejdsudvalget i endnu højere grad skal inddra-
ges i arbejdet med kontrakter med private leve-
randører, samt at en udbudsproces skal kunne 
bremses, såfremt den ikke forinden har været 
drøftet i samarbejdsudvalget. 

DSRs uddybning
Det er en grundlæggende forudsætning i den 
danske model, at vi har et velfungerende lo-
kalt medindflydelsessystem. Det forudsætter, 
at  tillidsrepræsentanten har tid til at varetage 
opgaven. For statsligt ansatte sygeplejersker er 
medindflydelse vigtig i alle forhold på arbejds-
pladsen - også når det handler om ledelsesbe-
slutninger om privatisering og udlicitering. 

Tillidsrepræsentanter og SU-systemet
Den statslige arbejdsgiver har rejst et generelt 
krav om styrkelse af det lokale samarbejde.

DSRs kommentarer
Ligesom vi, har arbejdsgiversiden en stor in-
teresse i et velfungerende samarbejdssystem. 
Alligevel oplever statsligt ansatte sygeplejersker, 
at samarbejdsaftalens bestemmelser om høring 
og information ikke altid overholdes.  
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Seniorpolitik 
om, at den nuværende aldersgrænse for, hvor-
når statsligt ansatte kan vælge at veksle pensi-
onsbidrag til køb af frihed, sættes ned.

DSRs uddybning
Vi ønsker bedre og forpligtende seniorrettighe-
der, der gør det attraktivt for seniorer at blive på 
arbejdsmarkedet i et gradvist forlænget arbejds-
liv.

Seniorpolitik
Arbejdsgiversiden har også fokus på seniorvil-
kår og stiller krav om ”tidssvarende seniorord-
ninger”. 

DSRs kommentarer
Det er positivt, at også Skatteministeriet ønsker 
at se på seniorernes vilkår. Det er dog uklart, 
hvad der præcist menes med ”tidssvarende ord-
ninger”. 

Foto: Lena R
ønsholdt
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Lærere på SOSU-skoler 
For de sygeplejefaglige lærere på SOSU-sko-
lerne stiller vi krav om basislønstigninger, en 
forhøjelse af pensionsprocenten, generelle ar-
bejdslivsforbedringer samt tillæg for diplomud-
dannelse i erhvervspædagogik.

DSRs uddybning 
Sygeplejefaglige lærere på SOSU-skolerne er 
påkrævet at fuldføre en diplomuddannelse i 
erhvervspædagogik. Den nuværende organisati-
onsaftale giver dog ikke ret til løntillæg for denne 
ekstra kvalifikation. Vi har derfor stillet krav om, 
at der fremover knyttes et tillæg til den obligato-
risk efteruddannelse.  

Lærere på SOSU-skoler
Den statslige arbejdsgivermodpart har generelt 
et ønske om, at der ikke er begrænsninger på 
det antal undervisningstimer, som kan pålæg-
ges den enkelte lærer. Derfor ønsker man at 
ophæve organisationsaftalens bestemmelser 
i §§9 og 10 om, at overskridelse af maksimalt 
undervisningstimetal udløser løntillæg.

DSRs kommentarer
Det er afgørende for den enkelte lærers mulig-
hed for at levere kvalificeret undervisning, at 
der er balance mellem tiden til undervisning og 
tiden til forberedelse. Lærere på SOSU-skoler 
pålægges i forvejen et stort antal undervisnings-
timer. Kravet er derfor i modstrid med vores 
ønske om arbejdslivsforbedringer.  
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Skatteministeriets krav til de 
enkelte organisationsaftaler 

Undervisere på Professionshøjskoler 
På professionshøjskolerne har vi stillet krav 
om lønforbedringer – fx forbedringer af lønnen 
på slutløntrinnene (løntrin 7 og 8), et tillæg for 
ph.d.-uddannelse, samt at lektorer godkendt før 
01.08.2013 skal have samme tillæg, som lekto-
rer godkendt efter denne dato.

DSRs uddybning
Kravene til sygeplejefaglige undervisere er stadig 
stigende, og der ansættes flere undervisere med 
en ph.d. Der er derfor behov for, at der aftales et 
tillæg for denne ekstra kvalifikation. Ligeledes 
mener vi, at de stigende krav har skabt behov for, 
at erfarne undervisere oplever en lønstigning.

Undervisere på Professionshøjskoler
Fra arbejdsgiverside ønsker man at indføre 
ikke nærmere definerede ændringer af ar-
bejdstidsbestemmelserne, således at bestem-
melserne i højere grad ”understøtter fleksible 
arbejdspladser”. 

DSRs kommentarer
Arbejdstidsbestemmelserne for undervisere på 
professionshøjskoler er allerede minimale og 
indeholder desuden mulighed for plustid. Vi ser 
ikke behov for en yderligere indskrænkning af 
de bestemmelser, der danner værn om arbejds-
tiden.  

Foto: Lena R
ønsholdt
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Forskningssygeplejersker på Universiteter
Den nuværende organisationsaftale omfatter 
udelukkende sygeplejersker med en cand.cur. 
kandidatgrad. Vi har stillet krav om, at aftalen 
fremover også skal omfatte sygeplejersker og 
radiografer med andre kandidatuddannelser, 
hvor sygeplejerskeuddannelsen/radiografud-
dannelsen er adgangsgivende. Vi har også rejst 
krav om forbedring af basislønnen.

DSRs uddybning
Vores krav vedrørende organisationsaftalen 
tager udgangspunkt i, at uddannelsesvejene for 
sygeplejersker er forskelligartede, hvilket bør 
reflekteres i organisationsaftalens dækningsom-
råde. 

Forskningssygeplejersker på Universiteter
Fra arbejdsgiverside er der et generelt ønske 
om at indføre ikke nærmere definerede æn-
dringer af arbejdstidsbestemmelserne, således, 
at bestemmelserne i højere grad ”understøtter 
fleksible arbejdspladser”. 

DSRs kommentarer
Arbejdstidsbestemmelserne for forskningssyge-
plejersker er allerede minimale og indeholder 
desuden mulighed for plustid. DSR ser ikke 
behov for en yderligere indskrænkning af de be-
stemmelser, der danner værn om arbejdstiden. 

Foto: Lena R
ønsholdt
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Sygeplejersker i staten
Vores krav omhandler en ændring af lønmodel-
len, således at de nuværende stillingsbetegnel-
ser konverteres til trinbetegnelser. Indplacering 
vil dermed ske ud fra en vurdering af stillings-
indhold, kompetencer og erfaring. Herudover 
har vi rejst krav om forbedringer af basislønnen. 

DSRs uddybning 
Den nuværende lønmodel består af en indpla-
cering på stillingskategorier, uden mulighed 
for løbende trinstigninger. En ændring af stil-
lingsindplaceringen fra stillingskategorier til trin 
vil fremadrettet gøre det muligt at sikre en lønud-
vikling under ansættelsen. 

Sygeplejersker i staten
For sygeplejersker ansat i Dansk Røde Kors 
har Skatteministeriet rejst krav om bortfald af 
reglerne om kompensation for manglende fri 
tjenestedragt  samt bortfald af den særlige ud-
dannelsespulje.

DSRs kommentarer
DSR ser ikke behov for ændring af reglerne om 
tjenestedragt og uddannelsespulje for sygeple-
jersker ansat i Dansk Røde Kors. 

For sygeplejersker ansat i Forsvaret ønsker ar-
bejdsgiversiden en forenkling af ydelserne for 
deltagelse i den internationale militære og bred-
skabsfaglige opgaveløsning. 

DSRs kommentarer
DSR er enig i, at tillægsstrukturen med fordel 
kan forenkles. DSR forudsætter dog, at eventu-
elle ændringer medfører forbedringer af syge-
plejerskers og radiografers vilkår i Forsvaret.

Foto: Lena R
ønsholdt
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Sygeplejersker og radiografer med almindelig 
rådighedspligt i Forsvaret og Søværnet med 
henblik på tjeneste ved forsvarets reaktions-
styrkeenheder 
Vores krav indbefatter forbedring af basisløn-
nen, forbedring af lønsammensætningen under 
basisuddannelse og indkommandering samt 
tillæg for ACTN-uddannelse (Advanced Trauma 
Care for Nurses). Vi har også stillet krav om  op-
datering af aftalen vedrørende rådighedssyge-
plejersker, der sejler med Søværnets skibe. 

DSRs uddybning
Lønnen for sygeplejersker og radiografer på 
rådighedskontrakt er ikke fulgt med de civile løn-
ninger. Det betyder, at man ofte oplever et løntab, 
når man har tjenestefri til indkommandering 
og obligatorisk uddannelse. Derfor stiller vi bl.a. 
krav om lønforbedringer. 

Sygeplejersker og radiografer med almindelig 
rådighedspligt i Forsvaret og Søværnet med 
henblik på tjeneste ved forsvarets reaktions-
styrkeenheder 
Det er modpartens ønske, at ydelserne knyttet 
til rådighedssygeplejerskers deltagelse i inter-
nationale operationer forenkles. Herudover 
stilles der krav om tilpasning af aftalegrund-
laget, så det passer til de operative behov, her-
under national øvelsesaktivitet og sejlads. Der 
stilles også krav om redaktionel gennemskriv-
ning af overenskomsten.

DSRs kommentarer
DSR er enig i, at der er behov for både redi-
gering og ændring af aftalerne på Forsvarets 
område. DSR forudsætter dog, at eventuelle 
ændringer medfører forbedringer af vilkårene 
for sygeplejersker og radiografer på rådigheds-
kontrakt i Forsvaret. 

Foto: Lena R
ønsholt

Foto: Lena R
ønsholdt
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Centralorganisationernes 
Fællesudvalg – dækker det 
statslige område

• Formand: Rita Claumarch 
Bundgaard, HK/Stat, næstfor-
mand Gordon Ørskov Madsen 
(LC og DLF)

• Forhandlingschef: Jan Erik Ras-
mussen, OAO

• Hvad: Forhandler for de ansatte 
i staten.

• CFU’s forhandlingsmodparter 
er primært: Medarbejder- og 
kompetencestyrelsen. Forhand-
lingschef: Direktør Signe Friberg 
Nielsen (tidligere pensioneret 
forhandlingschef fra Danske 
Regioner) og Morten Bødskov, 
Skatteminister. 

Består af: Akademikerne, SKAF og OAO

SKAF
Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab

• Formand: Jesper Korsgaard Hansen, CS (Centralforeningen for 
Stampersonel)

• Hvad: Repræsenterer omkring 136.000 medlemmer, hvoraf de 
knap 59.000 er omfattet af CFU’s aftale- og forhandlingskompe-
tence. 

• SKAF’s forhandlingsmodparter er primært: Medarbejder- og 
Kompetencestyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske 
Regioner.

Består af:  
• LC (Lærernes Centralorganisation)
 DLF (Danmarks Lærerforening), Uddannelsesforbundet, FSF 

(Frie Skolers Forhandlingsfællesskab), SL (Socialpædagogerne), 
LC-Lederforum, FOA

• CO10 (Centralorganisationen af 2010)
 Politiforbundet, Centralforeningen for Stampersonel, Dansk Told 

og Skatteforbund, Dansk Sygeplejeråd, Prosa – Forbundet af IT-
professionelle, Dansk Socialrådgiverforening, Trafikforbundet, 
Organistforeningen, Danmarks Kordegnforening, Foreningen af 
Tekniske og Administrative tjenestemænd, Kost- og Ernærings-
forbundet, Kirkekultur.nu, Dansk Kirkemusiker Forening, Krimi-
nalforsorgensforeningen, Dansk Skov- og Landskabsingeniørers 
Statskreds, Danske Bioanalytikere, Foreningen af Danske Kirke-
gårdsledere, Musikgruppen i CO II, Viften- Ansatte i Folketinget 
under CO10, Kort- og Landskabsmålingsteknikernes Forening, 
Forening af Folketingets Betjente, JID Faglig organisation (Jord-
brugsteknologer i Danmark), Forening af Musikere i Forsvaret, 
Dansk Skuespillerforbund, Korgruppen, Farmakonomforenin-
gen, Radiotelegrafistforeningen af 1917, Danske Psykomotoriske 
Terapeuter (DAP), FAF (Film og TV), Danske Tandplejere, Sam-
menslutningen af senior/pensionistforeninger i CO10.

Medarbejder- og 
Kompetencestyrelsen
Tidligere Moderniseringsstyrelsen

• Skatteminister Morten Bødskov
• Forhandlingsdirektør: Signe Friberg Nielsen

Hvad: Forhandler for cirka 190.000 statsansatte.

A R B E J D S T A G E R S I D E N

A R B E J D S G I V E R S I D E N

F O R H A N D L I N G  M E D  S T A T E N
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