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Titel på  
kongresforslaget 
 

 

Udligning af område tillæg 

Forslagsstiller Kredsbestyrelsen, Kreds Sjælland 

Kongresforslagets  

ordlyd 

DSR arbejder for at overenskomstens områdetillæg udlignes, så 
områdetillæg 0-3 løftes til samme niveau som område 4 

Motivation for  

kongresforslaget 

DSR arbejder dagligt for ligeløn – ”lige løn for lige arbejde”. Der 

skal være lige løn mellem grupper med samme uddannelses- eller 

ledelsesniveau. (DSR holdningspapir: Mennesker er forskellige – 

men vi skal alle have lige muligheder, 2014, side 6). Alligevel er der 

mere end 1000 kroner om måneden i forskel på grundlønnen for en 

sygeplejerske på løntrin 4, alene bestemt ud fra hvor man 

geografisk er ansat. Vi kæmper for ligeløn mellem kvinder og 

mænd med samme uddannelsesniveau. Derfor er det et paradoks, 

at vi samtidig accepterer uligeløn mellem forskellige dele af landet.  

 
Den ulige lønindplacering på basisoverenskomsten for 
sygeplejersker, er afhængig af, hvilken kommune arbejdspladsen 
ligger i. Forskellen imellem område 0 og område 4 er 15.600 kroner 
årligt for en sygeplejerske på løntrin 4 pr. i basisoverenskomsten 
for Regionerne pr. 1.10.2021. I 2014, hvor der blev rejst et lignende 
forslag, var forskellen 14.000 kroner årligt. Uligheden har intet at 
gøre med lokal løndannelse, kvalifikationer, erfaring, ulemper eller 
specialfunktioner. Det har kun med en eneste ting at gøre: 
Arbejdspladsens geografiske beliggenhed. 
 
Områdetillæg stammer, rent overenskomstmæssigt fra 1917, hvor 
man ønskede at udjævne geografiske forskelle i leveomkostninger. 
Formålet var på den måde at sikre samme levefod i samme 
lønningsklasse. I 1970 tillagde man ikke mere forskelle i 
leveomkostninger, fordi man antog at de var udlignet. Imidlertid 
findes der fortsat forskelle i boligomkostninger, både mellem 
områderne og indenfor de geografiske områder. Boligmarkedet er i 
de senere år også subsidieret af støtteordninger og skattetekniske 
forhold. Indtil 1970 var forudsætningen at folk arbejdede, boede og 
handlede inden for samme område. Denne forudsætning er ikke 
længere til stede. (Kilde: KTO, KL og DR: Baggrund og 
forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning, 2005). 
Diskussionen om leveomkostninger er lang og uendelig, 
boligomkostninger og transportomkostninger er variable og kan 
ikke forklare forskellen. Det kan alene historien og manglende vilje 
til at udligne skævvridningen blandt arbejdsmarkedet parter. Derfor 
giver det ikke mening at fastsætte grundlønnen ud fra geografiske 
forhold.  
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Vi er klar over at der arbejdes på en udligning på den lange bane, 
og scenariet er, at udligningen ikke kommer til at ske i de 
kongresdelegeredes arbejdsliv. Derfor er det på tide at arbejde for 
et endeligt opgør med geografisk ulighed. 

 
Hovedbestyrelsens bemærkninger: 

Kravprocessen starter med en indsamling af medlemmernes ønsker til 
overenskomstforhandlingerne.  Det vil være atypisk, hvis kongressen beslutter krav til 
overenskomstforhandlingerne.   
  
Der er flere trin i kravprocessen, hvor kravet om udligning af områdetillæg kan indgå.  
 
Kravet om udligning af områdetillægget præsenteres i givet fald først for Sundhedskartellet 
mhp. at nå til enighed om at bringe kravet videre til Forhandlingsfællesskabet ved de generelle 
forhandlinger. Alle Forhandlingsfællesskabets overenskomster på det kommunale og 
regionale område har områdetillæg, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at være fælles om 
kravet.   
  
Såfremt kravet ikke stilles af Forhandlingsfællesskabet, må der foretages en vurdering af 
prioriteringen af kravet i forhold til anvendelsen af organisationsmidlerne ved de specielle 
forhandlinger, hvor t der ikke vil være tilstrækkelige midler til at hæve alle til samme niveau 
som område 4, forudsat at organisationspuljen og midlerne fra strategipuljen er af omtrent 
samme størrelsesorden som ved OK21 
   
DSR har tidligere haft udligning af områdetillægget som forslag til krav både ved OK15 og 
OK18. Kravet blev begge gange afvist under kravbehandlingsprocessen.   

• Ved OK15 blev forslaget om et krav om udligning af områdetillægget forelagt 
Sundhedskartellet. Sundhedskartellet valgte ikke at stille kravet.   

• Ved OK18 var udfasning af områdetillægget et af Sundhedskartellets generelle krav til 
Forhandlingsfællesskabet. Kravet om udfasning af områdetillægget blev ikke en del af 
Forhandlingsfællesskabets samlede krav til de generelle forhandlinger.  

• Der har aldrig været stillet krav om udligning af områdetillægget ved de specielle 
forhandlinger.  

   
Man har tidligere (fra 1997-2008) i regi af KTO forsøgt en anden type model for ensretning af 
områdetillægget. Områdetillægget blev fastfrosset dvs. tillægget ikke blev reguleret, hvormed 
det gradvist udgjorde en mindre del af lønnen. Ønsket om fastfrysning udsprang af, at 
områdetillægget på daværende tidspunkt ikke var pensionsgivende. Midlerne fra den 
udeblevne regulering af områdetillægget blev i stedet anvendt til pensionsgivende 
lønstigninger. I kølvandet på OK05 blev en arbejdsgruppe nedsat til at undersøge forskellige 
modeller for områdetillæggenes struktur. Fastfrysningen ophørte ved de efterfølgende 
forhandlinger ved OK08, hvor områdetillægget blev pensionsgivende og procentreguleringen 
af områdetillægget blev genoptaget.  

 


