OK21

Staten

DEBATOPLÆG

Din overenskomst
skal fornys
Kære medlem

Det mener DSR om OK18

Din overenskomst som statsansat sygeplejerske skal forhandles i 2021 (OK21). Derfor vil vi gerne høre, hvad du synes, er vigtigst at forhandle ved overenskomstfornyelsen.

OK18 forhandlingerne var vanskelige. Men vi fik væsentlige
krav igennem. Vi fik blandt andet lønforbedringer, som
forbedrede din købekraft og en aftale om at videreføre den
ordning, der sikrer, at lønudviklingen i det offentlige ikke
sakker bagud i forhold til det private arbejdsmarked. Blandt
de øvrige resultater kan vi nævne betalt spisepause, bedre
rammer og vilkår for kompetenceudvikling samt nedsættelse af en kommission omkring lærernes arbejdstidsaftale.

Vi henvender os til dig, fordi vi har registreret, at du er
ansat i staten. Er det ikke korrekt, så er det vigtigt, at din
medlemsprofil på dsr.dk er opdateret med den korrekte arbejdsplads og mailadresse.
I dette debatoplæg kan du læse:
• Hvorfor det er vigtigt, at du kommer med din mening?
• Hvad vi mener om OK21
• De temaer og tendenser, som vi anbefaler, kommer til at
spille en rolle i forhandlingerne
• Hvad der gør sig gældende for netop dit ansættelsesområde
Din mening tæller
Vi har tilstræbt, at temaerne dækker mange af de udfordringer, du møder i dit arbejdsliv. Du kan læse mere om
temaerne på de følgende sider. Men er der noget, du mangler? Noget vi skal prioritere højere end andet? Fortæl os det
på flere måder:
• Du kan deltage i et af medlemsmøderne i kredsene
• Du kan også give din mening til kende gennem din tillidsrepræsentant
• Eller du kan gøre det på vores hjemmeside www.dsr.dk/
ok21stat. Her finder du et skema, hvor du kan indsende
dine krav
• Du er også velkommen til at sende os en mail på
OK21staten@dsr.dk
Du kan følge overenskomstforløbet fra nu, til de endelige forhandlinger er på plads i 2021, på hjemmesiden www.dsr.dk/
ok21stat. Her finder du også tilmeldingen til medlemsmøderne.

Temaer for overenskomstforhandlingerne
Vi går nu i gang med OK21. Her vil vi igen tage afsæt i jeres
forslag til krav inden for hvert tema. En række af de krav vil
få betydning for alle. Det er fx generelle lønstigninger, kompetenceudvikling og seniorpolitik. Det vil være krav, som
vi forhandler sammen med andre organisationer, mens
andre krav kun gælder for fx undervisere, kandidater mv.
Sådanne krav forhandles sammen med vores centralorganisation, CO10.
Derfor vil vi gerne i dialog med dig for at høre, hvilke temaer du mener, er vigtige. Det er vigtigt, for at vi kan være
grundigt forberedt – det er de andre organisationer og arbejdsgiverne også.
Vi vil i Dansk Sygeplejeråd fokusere på følgende temaer ved
OK21 Stat:

1. Løn
2. Attraktive arbejdspladser
3. Fag- og kompetenceudvikling
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Første emne:

Løn

Som altid går vi efter mere i løn ved overenskomstfornyelsen. Der skal sikres de bedst mulige lønstigninger til alle.
Som minimum skal din kommende løn sikres, så en lønstigning ikke udhules af inflationen.
Ved OK18 fik vi forbedringer på 6,6 procent på overenskomsten i forhold til tidligere. Det vil vi selvfølgelig gerne hæve

ved OK21. Uanset hvor høj en ramme vi må ende ud med,
vil der være behov for, at vi prioriterer blandt forslagene til
krav til overenskomstforhandlingerne.
Derudover viser vores erfaringer også, at der ofte mangler
en endelig aftale om løn og vilkår, når en sygeplejerske siger ja til et nyt job. Med kampagnen ” Sig først ja... ... til et nyt
job efter lønforhandling” vil DSR gøre op med denne problematik. Vi vil samtidig arbejde for, at arbejdsgiver bliver
forpligtet til, at alle vilkår, også lønnen, er på plads, inden
ansættelsen er en realitet.

Kompetencer
Opgaver

Hvad mener du?
Ansvar

Skal løn prioriteres over andre forbedringer, som fx
kompetenceudvikling?
Hvordan motiverer vi endnu flere medlemmer til først at
sige ja til et nyt job efter lønforhandling?

Løn

Send os en mail på OK21staten@dsr.dk
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Andet emne:

Attraktive
arbejdspladser

Som sygeplejerske bidrager du til, at vigtige og nødvendige
opgaver løses på et kvalificeret niveau, både til gavn for
arbejdspladsen og for samfundet. Det kan du kun gøre
til fulde, når rammer og vilkår for dit arbejde er gode og
sunde, og når du føler dig tryg i ansættelsen.
De senere års besparelser på de statslige arbejdspladser
med personalereduktioner og politikernes forventning

Ressourc
er

Arbejdsm
æ

ngde

Tid
Kompetencer

Opgaver
Patientflow
Kvalitet

om, at vi alle yder mere for de samme penge, har sat både
faglighed, sikkerhed og jobtilfredshed under et urimeligt
pres. Det gælder også for lederne, der ofte må fokusere på
økonomi fremfor den ledelse, der er nødvendig for at sikre
fagligheden og kvaliteten i opgaverne. Vi skal fremover
indstille os på at være på arbejdsmarkedet flere år end
tidligere. Som billedet ser ud lige nu, kan en sygeplejerske
omkring de 40 år forvente, at pensionsalderen først nås
som 72-årig.
Attraktive arbejdspladser for alle og et godt arbejdsmiljø for
alle er derfor et vigtigt tema ved OK21.

Hvad mener du?
Hvad gør en arbejdsplads attraktiv for dig?
Hvad er der behov for, at der fokuseres på, for at sikre et
godt arbejdsmiljø for alle sygeplejersker i staten?
Send os en mail på OK21staten@dsr.dk

3

OK21

Staten

Tredje emne:

Fag- og
kompetenceudvikling

I den offentlige debat kommer det ofte til udtryk, at sygeplejersker gør en stor forskel gennem de opgaver, de løser. Dét
uanset, om borgere er direkte inddraget, eller om opgaver

løses i andre sammenhænge. Der er også fokus på, hvilke
faggrupper der løser hvilke opgaver. Her peges ofte på, at
sygeplejersker kan tage nye og større opgaver på sig. Vi kan
allerede meget med vores grunduddannelse, men det skal
sikres, at vi hele arbejdslivet igennem har mulighed for at få
den nødvendige kompetenceudvikling.

Hvad mener du?

Opgaver

Får I, på din arbejdsplads, del i de afsatte kompetencemidler?

Uddannelse

Har du forslag til, hvordan du gerne ser kompetencemidlerne brugt?
Send os en mail på OK21staten@dsr.dk
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ORGANISATIONSAFTALER

For dig, som er underviser på en professionshøjskole

For dig, som er ansat på en SOSU-skole

Forskellen i lektortillægget har gennem de sidste overenskomstfornyelser givet anledning til frustration og uretfærdighedsfølelse bland mange undervisere. Vi ved, at der flere steder er fundet lokale løsninger, som tilgodeser lønforskellen.

Her i foråret kom lærerkommissionens rapport om arbejdstid
for lærere i folkeskolen. Med afsæt i rapporten er der i marts
2020 indledt forhandlinger på det kommunale område.

Undervisere med en master slutter på løntrin 7, mens kandidater slutter på løntrin 8. Arbejdsgiverne begrunder forskellen i sluttrin med, at mastereuddannelser svarer til 60
ECTS, mens en kandidatuddannelse svarer til 90 ECTS.
På nogle skoler ydes et tillæg til mastere, der svarer til lønforskellen mellem trin 7 og 8. Skal det fortsat være en lokal
opgave at udligne denne forskel dér, hvor det giver mening?
Et stadig større antal undervisere har opnået en ph.d.-grad.
Det kvalificerer dem yderligere i deres jobvaretagelse. Vi
har tidligere rejst krav om tillæg og mener fortsat, at det
skal med ved forhandlinger ved OK21.
Måske har du andre områder/temaer, som du også syntes,
er vigtige at få frem på forhandlingsbordet?

Det blev ved OK18 aftalt, at på SOSU-området optages forhandlinger om arbejdstid ved OK21, med udgangspunkt i
resultatet på KL’s område. Dette skal gerne føre til, at vi får
erstattet Lov 409 med en forhandlet arbejdstidsaftale.
På dit ansættelsesområde fik pensionsprocenten et lille løft
ved OK18. Pensionsprocenten er med sine 17,6 % fortsat lidt laverer end de 18 %, som gælder for statsansatte sygeplejersker.

Hvad mener du?
Hvilke krav mener du, er vigtigst omkring arbejdstid?
Hvordan vægter du pensionsforbedring i forhold til for
eksempel en generel lønstigning?
Send os en mail på OK21staten@dsr.dk

Hvad mener du?
Hvad syntes du, er vigtigt at stille krav om – lektor-, master- eller ph.d.-tillæg?
Skal vi fortsat have fokus på lektortillægget, eller skal vi
fremadrettet søge at sikre alle en højere løn på anden vis?
Send os en mail på OK21staten@dsr.dk
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ORGANISATIONSAFTALER

Kandidater ansat på universiteterne inden for
undervisnings- og forskningsområdet
Aftalen dækker i dag kun sygeplejersker med en kandidat i sygepleje. Mange sygeplejersker med andre kandidatuddannelser, opnået på baggrund af deres professionsbacheloruddannelse, ansættes i dag i stillinger på
universiteterne inden for undervisnings- og forskningsområdet.
Mange universitetsansatte sygeplejersker har en ph.d.-grad.
Denne kvalifikation mener vi, skal udløse et tillæg.

Hvad mener du?
Skal vi rejse krav om, at alle ansatte med kandidatuddannelse bliver omfattet af aftalen?
Skal ph.d.-grad honoreres med et tillæg, eller skal det
indgå i en samlet vurdering af personlige tillæg der udløser kvalifikationstillæg?

For dig, som er ansat som sygeplejerske i staten
– styrelser, kriminalforsorgen, forsvaret m.fl.
Aftalen for sygeplejersker i staten omfatter ansatte på forskellige arbejdsområder og i forskellige stillingstyper. Aftalen giver i sin nuværende form ikke mulighed for at udvikle
lønnen i forhold til erfaring og kompetencer.
Derfor et det vigtigt, at overenskomsten fremadrettet kan
give mulighed for at tilgodese udviklingen af din løn, så erfaring og kompetencer honoreres.
Hvad mener du?
Skal der afsættes midler til at sikre, at din løn kan udvikle sig i takt med opnåelse af erfaring og kompetence?
Skal der afsættes midler til lokalt at sikre din fortsatte
lønudvikling?
Send os en mail på OK21staten@dsr.dk

Send os en mail på OK21staten@dsr.dk
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ORGANISATIONSAFTALER

Professionshøjskoler

For dig, som er underviser på en professionshøjskole

Forskellen i lektortillægget har gennem de sidste overenskomstfornyelser givet anledning til frustration og uretfærdighedsfølelse bland mange undervisere. Vi ved, at der flere steder er fundet lokale løsninger, som tilgodeser lønforskellen.
Undervisere med en master slutter på løntrin 7, mens kandidater slutter på løntrin 8. Arbejdsgiverne begrunder forskellen i sluttrin med, at mastereuddannelser svarer til 60
ECTS, mens en kandidatuddannelse svarer til 90 ECTS.
På nogle skoler ydes et tillæg til mastere, der svarer til lønforskellen mellem trin 7 og 8. Skal det fortsat være en lokal
opgave at udligne denne forskel dér, hvor det giver mening?
Et stadig større antal undervisere har opnået en ph.d.-grad.
Det kvalificerer dem yderligere i deres jobvaretagelse. Vi

har tidligere rejst krav om tillæg og mener fortsat, at det
skal med ved forhandlinger ved OK21.
Måske har du andre områder/temaer, som du også syntes,
er vigtige at få frem på forhandlingsbordet?
Hvad mener du?
Hvad syntes du, er vigtigt at stille krav om – lektor-, master- eller ph.d.-tillæg?
Skal vi fortsat have fokus på lektortillægget, eller skal vi
fremadrettet søge at sikre alle en højere løn på anden vis?
Send os en mail på OK21staten@dsr.dk
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SOSU-skolerne

For dig, som er ansat på en SOSU-skole
Her i foråret kom lærerkommissionens rapport om arbejdstid
for lærere i folkeskolen. Med afsæt i rapporten er der i marts
2020 indledt forhandlinger på det kommunale område.
Det blev ved OK18 aftalt, at på SOSU-området optages forhandlinger om arbejdstid ved OK21, med udgangspunkt i
resultatet på KL’s område. Dette skal gerne føre til, at vi får
erstattet Lov 409 med en forhandlet arbejdstidsaftale.
På dit ansættelsesområde fik pensionsprocenten et lille løft
ved OK18. Pensionsprocenten er med sine 17,6 % fortsat lidt laverer end de 18 %, som gælder for statsansatte sygeplejersker.

Hvad mener du?
Hvilke krav mener du, er vigtigst omkring arbejdstid?
Hvordan vægter du pensionsforbedring i forhold til for
eksempel en generel lønstigning?
Send os en mail på OK21staten@dsr.dk
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ORGANISATIONSAFTALER

Universiteterne

Kandidater ansat på universiteterne inden for
undervisnings- og forskningsområdet

Hvad mener du?

Aftalen dækker i dag kun sygeplejersker med en kandidat i sygepleje. Mange sygeplejersker med andre kandidatuddannelser, opnået på baggrund af deres professionsbacheloruddannelse, ansættes i dag i stillinger på
universiteterne inden for undervisnings- og forskningsområdet.

Skal vi rejse krav om, at alle ansatte med kandidatuddannelse bliver omfattet af aftalen?

Mange universitetsansatte sygeplejersker har en ph.d.-grad.
Denne kvalifikation mener vi, skal udløse et tillæg.

Send os en mail på OK21staten@dsr.dk

Skal ph.d.-grad honoreres med et tillæg, eller skal det
indgå i en samlet vurdering af personlige tillæg der udløser kvalifikationstillæg?
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ORGANISATIONSAFTALER

Sygeplejerske i staten

For dig, som er ansat som sygeplejerske i staten
– styrelser, kriminalforsorgen, forsvaret m.fl.

Hvad mener du?

Aftalen for sygeplejersker i staten omfatter ansatte på forskellige arbejdsområder og i forskellige stillingstyper. Aftalen giver i sin nuværende form ikke mulighed for at udvikle
lønnen i forhold til erfaring og kompetencer.

Skal der afsættes midler til at sikre, at din løn kan udvikle sig i takt med opnåelse af erfaring og kompetence?

Derfor et det vigtigt, at overenskomsten fremadrettet kan
give mulighed for at tilgodese udviklingen af din løn, så erfaring og kompetencer honoreres.

Skal der afsættes midler til lokalt at sikre din fortsatte
lønudvikling?
Send os en mail på OK21staten@dsr.dk

