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Et godt og solidarisk resultat 

 

Der har været et enestående sammenhold i fagbevægelsen ved OK18 mellem regionale, 

kommunale og statslige lønmodtagere. Et sammenhold der har betydet, at vi trods modstand 

fra arbejdsgiverne har skabt en lønudvikling, der udvikler købekraften for alle offentligt 

ansatte. Vi tror, at alle, der har fulgt OK18, har oplevet den store betydning af musketer-

eden. Vi er slet ikke i tvivl om, at vi nåede så langt - både med lønnen, spisepausen og 

undervisernes arbejdstid - fordi vi stod skulder ved skulder.  

 

Det lykkedes at få afmonteret arbejdsgivernes påstande om, at de offentligt ansatte 

lønmæssigt er løbet foran de privatansatte, og det lykkedes også at fjerne arbejdsgivernes 

påfund fra OK15 om et ”privatlønsværn”. Det betyder, at der er skabt symmetri, og offentligt 

ansattes lønninger stiger i takt med privatansattes. 

 

Overenskomstfornyelsen 2018 handler selvfølgelig om løn og arbejdsvilkår, men den handler 

også om noget meget større. Den handler om anstændighed, anerkendelse af værdien af 

vores arbejde og om, at den offentlige sektor og vores velfærd er under pres. Arbejdsgiverne 

har gennem noget tid skabt usikkerhed om de ansattes vilkår, og Finansministeriets trussel i 

efteråret 2017 om at fjerne spisepausen i staten gjorde det ret tydeligt, at de var på udkig 

efter områder, hvor de ved at forringe de ansattes vilkår kunne spare på velfærden.    
 

Vi tror, at det netop var det åbenlyst urimelige i at forsøge at fjerne frokostpausen og 

samtidig kalde lønudviklingen i den offentlige sektor for en lønfest, der gjorde, at det denne 

gang lykkedes os at samle fagbevægelsen på tværs af sektorerne og offensivt bruge den 

kraft, der ligger i solidariteten.  

 

Arbejdsgiverne forsøgte at få OK18 til at handle om ”noget for noget”. Heldigvis kom OK18 

til at handle om ”noget for alle”.  

 

Derfor anbefaler Hovedbestyrelsen, at du stemmer ja til resultatet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Grete Christensen     

Formand  

Dansk Sygeplejeråd  



Det generelle forlig 

 
I det følgende kan du læse om de resultater der har betydning for dig som sygeplejerske 

ansat i staten. De enkelte bestemmelser træder i kraft 1. april 2018, hvis der ikke er anført 

andet. 

 

Løn 
 

Parallel lønudvikling 

Vi fik heldigvis arbejdsgiverne væk fra påstandene om, at der har været ”lønfest” i den 

offentlige sektor, og dermed fik vi aftalt en fornuftig lønudvikling for de kommende 3 år.  

 

Den mekanisme, der sikrer en parallel lønudvikling mellem den offentlige og private sektor, 

fortsætter, og som en afgørende landvinding lykkedes det os at fjerne det såkaldte 

”privatlønsværn”. Det betyder, at vi igen har fået en regulering, der er symmetrisk, og som 

sikrer, at de offentligt ansattes lønninger stiger i takt med de privatansattes.   

 

Lønstigninger 

Gennem de næste 3 år vil lønnen stige med 6,07 pct. inkl. skøn for reguleringsordningen. I 

samme periode forventes priserne at stige med 5,1 pct. Det vil sige, at din købekraft bliver 

forbedret.  

 

I nedenstående tabel kan du se, hvornår du får hvilke lønstigninger. Udover de forbedringer 

der tilfalder alle, er der også aftalt en række lønforbedringer i de enkelte organisationsaftaler. 

Se afsnittet ”de specielle forhandlinger”. 

 

 
 UDMØNTNING 

101.04.2018 0,80 % 

01.10.2018 0,50 % 

01.04.2019 1,30 % 

01.10.2019 0,86 % 

01.04.2020 1,46 % 

01.02.2021 0,68 % 

Tallene er eksklusiv skøn for reguleringsordningen 

 

Det beløb der indbetales til pension, og det beløb man får udbetalt som særlig 

feriegodtgørelse, stiger sammen med lønnen, da begge dele regnes som en 

procentdel af lønnen. 
 

• Du kan se eksempler på hvad de aftalte lønforbedringer betyder her. 

• Der er afsat 0,53 % til andre formål. 

  

https://dsr.dk/sites/default/files/24/ok18_stat_loeneksempler.pdf


Arbejdstid 
 

Arbejdstid for undervisere omfattet af lov 409 

Det var ikke muligt at opnå en forhandlet arbejdstidsaftale for undervisere ansat efter Lov 

409. Arbejdstiden er derfor fortsat reguleret efter loven. Men væsentligt i forliget er, at 

parterne blev enige om 

 

• at der kan indgås lokale arbejdstidsaftaler, der kan fravige eller supplere de 

centrale arbejdstidsbestemmelser 

• at målsætningen er, at der skal være et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem din 

tillidsrepræsentant og din ledelse – fungerer dette ikke, kan der søges bistand hos 

de centrale overenskomstparter på begge sider 

• at din tillidsrepræsentant og din leder forud for skoleåret drøfter, hvordan 

dialogen om opgaveoversigten kan struktureres. 

 

På KL-området nedsættes en kommission, der skal analysere området. Kommissionens 

arbejde lægger op til en forhandling mellem KL og LC om arbejdstid ved OK21. 

Hvis der kommer et forhandlingsresultat på det kommunale område, vil det være 

udgangspunktet for en tilsvarende forhandling på det statslige område. 

 

Arbejdsliv  
 

Spisepause 

 

• Det lykkedes parterne at blive enige om, at spisepausen skrives ind i 

organisationsaftalerne på hele statens område 

 

• Den betalte spisepause kan ikke falde bort, selv om din arbejdsgiver efterfølgende 

forlænger pausens varighed eller hvis arbejdsgiveren giver afkald på din pligt til at 

være til rådighed i spisepausen 

 

Psykisk arbejdsmiljø 

 

• Parterne er enige om, at ledere og medarbejdere er centrale i forhold til et godt 

psykisk arbejdsmiljø 

• For at understøtte det gode psykiske arbejdsmiljø udvikler og tilbyder parterne en 

frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø i 

overenskomstperioden. 

Ferieaftale 

• Parterne har aftalt at indgå en ny ferieaftale med afsæt i den nye ferielov som træder 

i kraft 1. september 2020. 

 



• Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde den nye aftale og    vejledning. 

Hensigten er, at arbejdet er tilendebragt ved årets udgang 

 

Aftale om tjenestefrihed af familiemæssige årsager   

I aftalen om tjenestefrihed af familiemæssige årsager er tilføjet 

• at du årligt har ret til fravær i op til 5 dage pr. barn ved ambulant behandling, der 

træder i stedet for indlæggelse 

 

• at du har ret til fravær uden løn, hvis du iht. lov om social service ansættes af 

kommunen til at passe en nærtstående i hjemmet 

 

Plustid 

Aftale om plustid kan fremover indgås mellem dig og din leder uden at involvere 

tillidsrepræsentanten. 

Bistand hos a-kasse ved afsked 

Afskediges du pga. institutionens forhold, får du ret til frihed med løn i op til to timer til at 

søge vejledning i a-kassen.  

 

Faglig udvikling  
 

Kompetenceudvikling 

Parterne har indgået aftale om fremadrettet at fokusere midlerne i en kompetencefond der 

har fokus på individuelle kompetencegivende kompetenceudvikling. Midlerne fra den 

nuværende FUSA (Fonden til udvikling af Statens Arbejdspladser) og kompetencefonden 

samles i den nye karriere- og kompetencefond. 

 

 

Lederne 
 

Chefer på uddannelses- og undervisningsinstitutioner 

Der er indgået en ny aftale om ansættelse af chefer med personaleledelse på blandt andet 

professionshøjskoler. Aftalen træder i kraft 1.1.2019. 

 

• Fremover sker forhandlingen direkte mellem ansættelsesmyndighed og chef 

• DSR får tilsendt den indgåede aftale 

 

 

 

  



Øvrige forbedringer 
 

Gruppelivsordning 

• Gruppelivsordningen forbedres. Forsikringssummen ved dødsfald forhøjes fra 

370.000 kr. til 425.000 kr.  

• Ved kritisk sygdom forhøjes beløbet fra 100.000 kr. til 150.000 kr.  

• Kravet om, at timelønnede skal have mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig 

beskæftigelse for at være omfattet af ordningen, bortfalder 

Samarbejdsområdet 

• Parterne har aftalt, at der som styrkelse af SU-udvalgene strategiske rolle indføres en 

årlig strategisk drøftelse i SU-udvalget, om aktiviteter og indsatsområder. 

• Man er enige om at videreføre samarbejdssekretariatet. 

 

Timelønnet undervisning 

Parterne er enige om at optage forhandling for at få overenskomstdækket det område, der i 

dag er dækket af finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning 

 

De specielle forhandlinger 
Der blev i forliget afsat 0,23 pct. til forhandling af organisationsaftalerne. Parterne aftalte at 

fokus er på udmøntning af midlerne i allerede aftalte bestemmelser. 

 

Aftale for ledere og lærere på SOSU-skoler pr. 1. oktober 2018  

Det lykkedes at opnå enighed om at øge pensionsprocenten med 0,3 pct. til i alt 17,6 pct. 

 

Aftale for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler pr. 1. oktober 2018 

Parterne blev enige om at forhøje de sidste to skalatrin 7 og 8 på basislønskalaen 

Skalatrin 7 forhøjes årligt med kr. 1.375 (2012 niveau) og skalatrin 8 kr. 1.418 (2012 niveau) 

 

Aftale for sygeplejersker i staten pr. 1. oktober 2018 

Parterne blev her enige om at forhøje de sidste to skalatrin med kr. 2.795 (2012 niveau) for 

afdelingssygeplejersker og 3.230 (2012 niveau) for oversygeplejersker 

 

Aftale for cand.cur. med forsknings- og undervisningsmæssige opgaver ansat ved 

universiteter i staten pr. 1. oktober 2018 

På denne aftale lykkedes det også at få forhøjet de sidste to skalatrin 7 og 8 på 

basislønskalaen. 

Skalatrin 7 forhøjes årligt med kr. 1.375 (2012 niveau) og skalatrin 8 kr. 1.418 (2012 niveau) 

 

Aftale for rådighedssygeplejersker i staten pr. 1. oktober 2018 



Parterne er blevet enige om, at forhøje ulempetillæg ved indkommandering fra kr. 46.100 

(2012 niveau) til kr. 67.900 (2012 niveau).  

 

Du kan læse mere i ”Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og 

Centralorganisationernes Fællesudvalg”, som du finder her. 

 

Når alle organisationerne bag aftalerne på statens område har stemt, vil du kunne læse mere 

om dette her på hjemmesiden.

 

https://dsr.dk/sites/default/files/24/statsligt_forlig_2018_samlet_aftale_forhandlingsprotokol_mellem_moderniseringsstyrelsen_og_centralorganisationernes_faellesudvalg.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/24/statsligt_forlig_2018_samlet_aftale_forhandlingsprotokol_mellem_moderniseringsstyrelsen_og_centralorganisationernes_faellesudvalg.pdf

