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Forhandlingsprotokollat 
 
om 
 
fornyelse af aftale af 20. august 2003 om løn- og ansættelsesvilkår for 
sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjeneste-
mænd/tjenestemandslignende ansatte) og fornyelse af organisationsaftale af 
22. april 2003 for sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Be-
redskabsstyrelsens asylcentre for overenskomstperioden 1. april 2005 – 1. 
april 2008. 
 
Der er ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Dansk Sygeplejeråd 
opnået enighed om følgende: 
 
 
1. Sammenlægning af aftale om løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i 
staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte) 
og organisationsaftale for sygeplejersker i Dansk Røde Kors Asylafdeling. 
 
Det bemærkes, at sygeplejersker i Beredskabsstyrelsens asylcentre ikke vil væ-
re omfattet af aftalen som følge af gennemført lukning af de under Bered-
skabsstyrelsen hørende asylcentre. 
 
 
2. Med virkning fra 1. oktober 2006 ændres følgende basislønninger: 
 
Basislønnen for overenskomstansatte og tjenestemandsansat-
te/tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (basisstillinger) ænd-
res fra 216.500 kr. årligt til 217.000 kr. årligt (grundbeløb 1.10.97). 
 
Basislønnen for overenskomstansatte og tjenestemandsansat-
te/tjenestemandslignende ansatte fængselssygeplejersker (basisstillinger) ænd-
res fra 216.500 kr. årligt til 220.000 kr. årligt (grundbeløb 1.10.97). 
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3. Med undtagelse af fængselssygeplejersker, jf. pkt. 4. i dette forhandlings-
protokollat, omfattes de ansatte sygeplejersker i staten og i Dansk Røde Kors 
af den nye aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten med virkning fra 1. 
oktober 2006. 
 
 
4. Den eksisterende aftale om arbejdstid mv. for tjenestemandsansatte fæng-
selssygeplejersker forhandles lokalt mellem Direktoratet for Kriminalforsor-
gen og Dansk Sygeplejeråd med henblik på overgang til den nye aftale om 
arbejdstid for tjenestemænd i staten med de fornødne tilpasninger. 
 
 
5. Følgende institutionsspecifikke bestemmelser i gældende organisationsafta-
le  for sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors: § 3, § 9 og § 11, stk. 1 
udgår af den nye sammenlagte aftale, jf. pkt. 1) med henblik på indgåelse af 
lokal aftale mellem Dansk Røde Kors Asylafdeling og Dansk Sygeplejeråd. 
 
 
6. Sproglig og strukturel forenkling af den nye aftale om løn- og ansættelses-
vilkår for sygeplejersker i staten og sygeplejersker i Dansk Røde Kors. 
 
 
7. Der tages forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresultatet. 
 
 
København, den 1. juni 2005 
 
Dansk Sygeplejeråd   Finansministeriet 
    P.M.V. 
    E.B. 
    Grethe Wolgast 
 
 


