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Behandling af forhandlingsresultaterne fra OK18  
 

 

Indstilling: Det indstilles, at kongressen anbefaler resultaterne af OK18-
forhandlingerne med henblik på at disse sendes til urafstemning 
blandt medlemmerne. 

 
 
 
 

Resultaterne af OK18-forhandlingerne – Kort fortalt 
 

Lønforbedringer 
I kommunerne giver OK18-forliget samlet set generelle lønstigninger på 6,82 pct. over de 
næste 3 år, mens forliget på det regionale område giver 6,81 pct. i samme periode. Det 
forventes, at priserne stiger med 5,08 pct. i perioden, og dermed er reallønnen og 
købekraften sikret. 
 
De generelle lønstigninger sker på følgende tidspunkter: 

 Regioner Kommuner 

1. april 2018 1,10 1,10 

1. oktober 2018* 1,12 1,32 

1. oktober 2019* 1,42 1,34 

1. januar 2020 1,70 1,60 

1. april 2020 0,40 0,40 

1. oktober 2020* 1,07 1,06 

Lønstigninger i alt  6,81 6,82 
*Inkl. skøn for reguleringsordningen 

 
Det beløb man indbetaler til pension og får udbetalt som særlig feriegodtgørelse stiger 
sammen med lønnen, fordi begge dele regnes som en procentdel af lønnen. Det samme 
gælder for tillæg for at arbejde i aften-, natte- og weekendvagt mv. 
 
Særlige forbedringer til sygeplejerskerne 
De kommunale og regionale arbejdspladser har i den seneste tid haft vanskeligt ved at 
rekruttere sygeplejersker og SoSu-medarbejdere og forventningen er, at den udvikling vil 
fortsætte de kommende år. Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgiverne har derfor været enige 
om at gøre noget særligt for at styrke rekrutteringen.  
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Rekrutteringspuljerne består af midler fra den samlede overenskomstramme, hvilket betyder, 
at alle forbund i Forhandlingsfællesskabet har været med til at betale til puljerne, men uden 
at alle nødvendigvis får lønforbedringer ud af det. Der er altså tale om en såkaldt skævdeling 
til fordel for bl.a. sygeplejersker og SoSu-assistenter. 
 
Udover rekrutteringspuljerne, har Dansk Sygeplejeråd aftalt specifikke forbedringer til 
sygeplejerskerne, som ligger udover de generelle lønstigninger, som alle får.  
Lønforbedringerne, som rekrutteringsmidlerne er anvendt til, er beskrevet i nedenstående 
afsnit om løn for henholdsvis regioner og kommuner, mens øvrige forbedringer, som 
midlerne er anvendt til, er beskrevet under afsnittet om ”rekrutteringspuljer i øvrigt”. 
 
Bemærk, at alle forbedringer, der relaterer sig til rekrutteringspuljen og de specifikke 
forbedringer for sygeplejersker, træder i kraft den 1. april 2019. Alle beløb er i 1.1.2006-
niveau. 
 
Regionerne 
Af særlige forbedringer til sygeplejersker er det i regionerne aftalt, at for de sygeplejersker, 
der har mindst 10 års erfaring, stiger deres årlige tillæg fra 11.900 kr. til 13.400 kr. 
 
For specialuddannede sygeplejersker forhøjes tillægget fra 17.550 kr. til 19.050 kr. årligt.  
 
Sygeplejersker ansat på akutmodtagelser og en lang række sengeafsnit/-afdelinger med 
medicinske specialer får et funktionstillæg på 6.960 kr. om året. 
 
Sundhedsplejersker med opgaver i relation til nyfødte med læbe-, kæbe- og/eller ganespalte 
er løftet til løntrinsforløb 5 og 7 – mod tidligere trin 4 og 6 – og dermed følger det samme 
lønforløb som de øvrige specialuddannede i regionerne.  
 
Kommunerne 
I kommunerne er det aftalt, at sygeplejersker med mindst 10 års erfaring som noget nyt får et 
årligt tillæg på 6.250 kr. 

 
De eksisterende tillæg til sundhedsplejersker og specialuddannede sygeplejersker i 
kommunerne harmoniseres og forhøjes. Det betyder, at specialuddannede sygeplejersker 
med indtil 4 års erfaring får et årligt tillæg på 6.900 kr. Efter 4 års erfaring stiger tillægget til 
15.000 kr. Samtidig er betingelsen om, at man skal stå på et bestemt løntrin for at få 
tillægget, fjernet. Nu er det kun ancienniteten, som har betydning.  
 
Ligeløns- og lavtlønspulje 
For første gang i nyere tid er det lykkes at skabe bred opbakning i fagbevægelsen til lavtløn 
og ligeløn. Der er afsat en pulje i både kommuner og regioner til kvindedominerede 
faggrupper, som ligger i den lave halvdel af lønspændet. Der er imidlertid mange kvinder 
ansat i den offentlige sektor og derfor giver puljen kun mindre lønstigninger, men det har stor 
symbolsk betydning, at det er en samlet fagbevægelse, der står bag ønsket om at gøre 
noget særligt for ligelønnen. 
  
Ligelønspuljen betyder, at en lang række af Sundhedskartellets grupper vil få en lønstigning 
på 500-600 kr. om året. Sygeplejerskerne oppebærer ikke ”ligelønstillægget”, fordi de i stedet 
får del i de noget større rekrutteringspuljer, jf. nedenfor. 
 
Rekrutteringspuljer i øvrigt 
Ud over de lønmæssige forbedringer, som rekrutteringspuljen er anvendt til, er pensionen af 
særydelserne forhøjet med midlerne. I regionerne er forhøjelsen på 1,75 procentpoint., så 
der fremover indbetales 3,75 pct. til pension af alle udbetalte særydelser. I kommunerne er 
forhøjelsen på 2 procentpoint, så der fremover skal indbetales 5 pct. til pensionen af 
særydelserne. 



 

Maj 2018 

 
Inden for rammerne af rekrutteringspuljen på det kommunale område er det også aftalt, at 
forhøje særydelserne i forhold til aften, nat og lørdage på følgende vis: 
 

• alle dage mellem kl. 17.00 og kl. 23.00 fra 27 pct. til 30 pct.  

• alle dage mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 fra 32,5 pct. til 35 pct.  

• på lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 24.00 fra 28 pct. til 30 pct. 
 
 

Eksempler på lønforbedringer 
 
Regionerne 
For en nyuddannet sygeplejerske stiger lønnen 1.632-1.716 kr. pr. mdr. i perioden, 
afhængigt af hvilket område arbejdsstedet ligger i. For en sygeplejerske på trin 6 med 10 
års erfaring stiger lønnen med over 2.100 kr. pr. mdr. For en specialuddannet 
sygeplejerske på trin 7 med 10 års erfaring stiger lønnen med over 2.200 kr., mens den for 
en leder på L7 stiger med 2.297 kr. pr. mdr. For sygeplejersker, som er ansat på 
akutmodtagelser eller medicinske afdelinger, stiger lønnen yderligere med lidt over 700 kr. 
pr. mdr. 
 
Kommunerne 
For en nyuddannet sygeplejerske stiger lønnen 1.666-1.749 kr. pr. mdr. i perioden, 
afhængigt af hvilket område arbejdsstedet ligger i. For en sygeplejerske på trin 7 stiger 
lønnen med lidt over 2.600 kr. pr. mdr. For en specialuddannet sygeplejerske eller 
sundhedsplejerske på trin 8 stiger lønnen med ca. 2.400 kr. pr. mdr. 
 
* Alle beløb er uden pension 

 
Reguleringsordningen 
Reguleringsordningen, der sikrer en parallel lønudviklingen mellem den offentlige og private 
sektor, fortsætter.  
 
Som en afgørende landvinding er det såkaldte ”privatlønsværn” fjernet. Det betyder, at i de 
situationer, hvor den offentlige lønudvikling er højere end den private, og de offentligt 
ansattes lønninger derfor skal nedjusteres, skal der kun betales 80 pct. af forskellen tilbage 
og ikke 100 pct., som det tidligere var tilfældet under privatlønsværnet. Med andre ord: De 
offentligt ansatte har mulighed for at indhente lidt af den lønforskel, der er mellem de 
offentlige og de private ansatte. Det er rigtig godt for ligelønnen, fordi det giver mulighed for, 
at det kvindedominerede offentlige arbejdsmarked i nogle bestemte situationer kan placere 
sig en lille smule foran lønudviklingen på det mandsdominerede private arbejdsmarked. 
 

Pensionsforbedringer 
Pensionsforbedringer for ikke-ledende sygeplejersker 
For en sygeplejerske ansat i en region stiger pensionen 0,04 procentpoint til 13,55 pct. 
Sygeplejerske og sundhedsplejersker ansat i en kommune med en pensionsprocent på 
13,94 pct. stiger til 14,18 pct. (valg af pension) pr. 1. april 2019.   
 
Pensionsforbedringer for sygeplejefaglige ledere  
Ledere på sygehusene med den lave pensionsprocent på 15,04 pct. stiger til 16,04 pct.  
Ledere i kommunerne med pensionsprocenter på både 15,52 pct. og 17,17 pct. stiger til 
17,63 (valg af pension). Alle forbedringer sker den 1. april 2019. 
 
ATP-pensionen 
ATP-satsen forhøjes til 3.408 kr. årligt pr. 1. april 2020. Ved udgangen af denne 
overenskomstperiode er ATP-projektet fuldt indfaset og de midler, der hidtil har været bundet 
til ATP-opbygningen kan derefter bruges til andre forbedringer. 
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Oversigt over særlige løn- og pensionsforbedringer for sygeplejersker 

REGIONER 
Årlige forbedringer pr. 1.4.2019 

Løn 
(1.1.2006-niveau) 

Pension 

Pension til ikke-ledere  13,51 pct. => 13,55 pct. 

Pension til ledere  15,04 pct. => 16,04 pct.   

Pension af særydelser  2 pct. => 3,75 pct. 

Erfaringstillæg 11.900 kr. => 13.400 kr.  

Specialuddannelsestillæg* 17.550 kr. => 19.050 kr.  

Rekrutteringstillæg 0 kr. => 7.000 kr.  

* Dertil kommer forbedringen af lønforløbet for sundhedsplejersker 

 

KOMMUNER 
Årlige forbedringer pr. 1.4.2019 

Løn 
(1.1.2006-niveau) 

Pension 

Pension til ikke-ledere  13,94 pct. => 14,18 pct. 

Pension til ledere  a) 15,52 pct. => 17,63 pct. 
b) 17,17 pct. => 17,63 pct. 

Pension af særydelser  3 pct. => 5 pct. 

Specialuddannede < 4 års erfaring => 6.900 kr.  
> 4 års erfaring => 15.000 kr. 

 

Rekrutteringstillæg 0 kr. => 6.250 kr.  

Forhøjelse af særydelser Aften fra 27 pct. => 30 pct. 
Nat fra 32,5 pct. => 35 pct. 

Lørdage fra 28 pct. => 30 pct. 

 

 

 
Arbejdsliv 
Spisepause 
Fastholdelse af retten til en arbejdsgiverbetalt spisepause, hvor man står til rådighed, har 
været et centralt emne ved OK18. For Sundhedskartellets grupper er der ikke sket ændringer 
af den eksisterende rettighed, og alle har derfor fortsat adgang til en spisepause betalt af 
arbejdsgiveren. 
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Godt psykisk arbejdsmiljø 
Vi er enige med Danske Regioner om at fortsætte det fælles rejsehold, som skal hjælpe, 
rådgive og inspirere de regionale arbejdspladser til at gøre en ekstra indsats for et bedre 
psykisk arbejdsmiljø.  
 
På det kommunale område arbejdes der på at videreføre SPARK. 
 
Ny ferieaftale 
Den nye ferielov er blevet implementeret i en ny ferieaftale. Dem der er i fast job, kommer 
ikke til at mærke den store ændring, da ændringerne i den nye ferieaftale primært handler 
om, hvornår man optjener ferie og hvornår man kan afholde den. For nye på 
arbejdsmarkedet vil den nye ferieaftale betyde, at de kan holde betalt ferie allerede det første 
år af deres ansættelse. Ferieaftalen træder i kraft 1. september 2020 og Dansk Sygeplejeråd 
vil i tiden op til ikrafttrædelsestidspunktet informere om de nye regler blandt andet med 
baggrund i fælles vejledninger, som udarbejdes i samarbejde med arbejdsgiverparterne. 
 
Familiepakke 
Der er aftalt, hvad man kan betegne som en lille ”familiepakke”, der giver en række 
rettigheder, såsom:  
 

• Sorgorlov i 14 dage, hvis barnet er dødfødt,  

• Ret til fravær med løn til partneren til vedkommende, der modtager 
fertilitetsbehandling 

• Plejeforældre får også omsorgsdage. 
 
Senior 
Arbejdsgiverne havde en række krav om, at de eksisterende seniorordninger skulle tilpasses 
den stigende folkepensionsalder. Det ville betyde forringelser af seniorordningerne og 
samtlige faglige organisationer afviste derfor kravene. I stedet er det aftalte at gennemføre et 
projekt i OK-perioden, der skal undersøge betydningen af seniorordningerne nærmere.  
 
Tryghedspulje  
Tryghedspuljen på det kommunale område fortsætter, så ansatte, der afskediges på grund af 
f.eks. nedskæringer, kan søge om tilskud til blandt andet kompetenceudvikling, 
karrieresparring, vejledning og individuel rådgivning. Tilskuddet er blevet forhøjet fra 10.000 
kr. til 20.000 kr. 
 

Faglig udvikling 
Forsknings- og udviklingspuljen 
Der lægges nye 17,16 mio. kr. i Forsknings- og udviklingspuljen på det regionale område. 
Pengene kan søges af alle Sundhedskartellets grupper, der ønsker at udvikle ny viden inden 
for professionerne. Ansøgninger, der har fokus på multisyge og relationsopbygning mellem 
patienter/borgere og sundhedsprofessionelle, vil blive tilgodeset. 
 
I kommunerne er der som noget nyt etableret en lignende pulje, hvorfra Sundhedskartellets 
grupper kan søge om støtte til kvalitets- og evidensbaserede projekter med fokus på 
kronikere, herunder multisygdomme, samt forebyggelse af genindlæggelser. Der er lidt over 
11 mio. kr. i puljen i perioden. 
 

Øvrige elementer 
Af øvrige elementer kan følgende fremhæves: 
 

• På begge arbejdsgiverområder reguleres AKUT-bidraget og de lokale AKUT-midler 
med værdien af det samlede overenskomstresultat.  

• Forsøgsordningen på lokal løndannelse, som giver lederne adgang til selv at 
forhandle lokal løn er forlænget til 1. april 2021. 
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• For kandidaterne er det aftalt, at en sundhedsfaglig professionsuddannelse betragtes 
som det adgangsgivende grundlag også, hvor der er krav om suppleringsforløb på op 
til 30 ECTS-point.   

• Danske Regioner havde stillet en stribe OK-krav om forringelser af 
arbejdstidsreglerne. Ingen af kravene er blevet gennemført. I stedet er det aftalt, at 
der igangsættes et projekt i perioden om det ikke-døgndækkede arbejde. 

• Fælles fokus på at styrke fuldtidskultur i kommunerne.   
  

 
---------------------------------------------   o000o --------------------------------------------------- 

 
Vedlagt som bilag: 
 

• Aftale mellem Regionernes lønnings- og takstnævn (RLTN) og 
Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2018 

• Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelse 
pr. 1. april 2018 

• Forhandlingsprotokol vedrørende fornyelse af overenskomster/aftaler pr. 1. april 2018 
for Sundhedskartellets organisationers forhandlingsområde (med RLTN) 

• Anvendelse af midler til særlige formål (rekrutteringspuljen). Aftale mellem 
Sundhedskartellet/Dansk Sygeplejeråd og RLTN. 

• Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster med tilhørende protokollater inden 
for Sundhedskartellets forhandlingsområde (med KL). 

 


