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Årsberetning for 2021 

 

 

 

 

Hvem er vi?  

Samarbejdssekretariatet er et rådgivningsorgan for de statslige samarbejdsudvalg.  

Gennem målrettede tilbud hjælper vi arbejdspladserne i staten med at forbedre dialogen og styrke det 

lokale samarbejde. Målet er at øge kvaliteten og effektiviteten, styrke fagligheden og fremme trivsel, 

motivation og arbejdsglæde hos både medarbejdere og ledere.  

Eller sagt med andre ord – at skabe endnu bedre og mere attraktive og velfungerende statslige 

arbejdspladser.  

Samarbejdssekretariatet hjælper både ledelse og medarbejderrepræsentanter og tilbyder rådgivning og 

vejledning, SU-uddannelse, konfliktvejledning samt teambuilding. Sekretariatet agerer altid 

partsneutralt.  

Samarbejdsudvalget refererer til og udfører ovenstående opgaver på vegne af de statslige 

overenskomstparters nedsatte udvalg, Det Centrale SU-udvalg.  
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Endnu et år præget af Covid19 

Også 2021 har været et år, der for sekretariatets vedkommende har været præget af Covid19.  

Efter en vinter med nedlukninger og deraf aflysninger og ombookninger kom der hurtigt godt gang i 

aktiviteterne igen – måske endda med en forøget interesse for vores tilbud.  

Vi har gennemført 84 kurser i 2021. Aktiviteten var på 58 kurser i 2020. Kursusaktiviteten har dermed 

langt højere end forventet i et år, hvor de statslige arbejdspladser har været helt eller delvist 

nedlukkede. De åbne kurser på tværs af arbejdspladserne har været afholdt virtuelt siden marts 2020, 

og enkelte arbejdspladsrettede kurser har også været afholdt virtuelt. Vi åbnede dog op for afholdelsen 

af åbne kurser med fysisk fremmøde i september 2021. 

Vi har haft stort fokus på hvilke tilbud, der opleves som relevante af arbejdspladserne, og derfor har vi – 

trods genåbning – valgt fortsat at tilbyde virtuel undervisning som en alternativ undervisningsform på 

vores åbne kurser. Vi har i forbindelse med denne beslutning arbejdet med at kvalitetssikret vores 

undervisningsmateriale og –metoder, således at de også i det virtuelle er i overensstemmelse med vores 

didaktiske principper samt er af høj kvalitet.  

Vi har derudover afholdt en webinarrække omkring udvalgte temaer ift. SU-arbejdet.  

Vi har afholdt to arrangementer, hvor vi har inviteret en forsker til at bidrage med sin viden ift. et 

givent emne: 

✓ Hvordan kan samarbejdsudvalget understøtte trivsel og opgaveløsning på arbejdspladsen under 

coronakrisen? Her fortalte Malene Friis Andersen om sin forskning som forskningsleder på 

projektet ”Coronatrivsel” 

✓ Samarbejdsudvalget som aktør i håndtering og forebyggelse af krænkelser. Her bidrog Mille 

Mortensen med sin viden om forebyggelse af krænkelser, både sekskuelle krænkelser og 

krænkelser mere generelt.  

Derudover har vi afholdt 6 arrangementer, hvor vi i sekretariatet har sat fokus på det operationelle SU-

arbejde og den værdiskabelse, som SU-arbejdet gerne skal bidrage med på arbejdspladsen:  

✓ Vigtigheden af gode relationer i SU-arbejdet 

✓ SU’s opgaver ift. arbejdspladsens strategi 

✓ Snitflader og muligheder i samarbejdet mellem SU og AMO  

✓ Hvordan skaber vi værdi i SU, og hvordan giver SU-arbejdet værdi for arbejdspladsen? 

✓ SU’s mulighed for at aftale retningslinjer 

Oplægsholderne på disse arrangementer har været sekretariatets koordinerende konsulenter samt 

vores SU-undervisere.  

Endelig har vi, som del af Ledelsesugen, haft Bjørn Nygaard fra Center for Konfliktløsning til at afholde 

et oplæg om den dialogiske samtaleform som et bud på hvordan de statslige samarbejdsudvalg på 
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inddragende vis kan drøfte påtænkte ledelsesmæssige beslutninger samt arbejde med idéudvikling. 

Dette er en metode, som sekretariatet også vil inkorporere i nogle af vores kursuskoncepter  

Vi har oplevet, at disse tilbud har givet god værdi samt været vigtige bidrag til fortsat at sikre fokus på 

vigtigheden af at have et velfungerende SU-arbejde til gavn for alle på arbejdspladsen.  

Samarbejdssekretariatets rådgivning og vejledning i 2021 

Vores rådgivning og vejledning har i 2021 været præget af de emner, der også har fyldt for resten af 

samfundet, og som til dels også fyldte i 2020: Covid19, hjemmearbejde samt det psykiske arbejdsmiljø.  

I februar 2021 indgik de centrale overenskomstparter, CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, 

forlig for den kommende overenskomstperiode, og som del af denne har der været mindre ændringer 

af Samarbejdsaftalen. Dette har selvfølgelig også sat sit aftryk på vores rådgivning og vejledning. Især 

har ændringen af §3, stk 2 omkring ledelsens informationspligt været genstand for en del spørgsmål, 

men også samarbejdet mellem SU og AMO ift. det psykiske arbejdsmiljø er genstand for en vis interesse 

hos de statslige samarbejdsudvalg.  

Og endelig har SU’s mulighed for at aftale retningslinjer fyldt en del ift. de spørgsmål, der er kommet 

ind i løbet af året. Dette formentlig fordi der er sat ekstra stort fokus på denne mulighed som led i 

drøftelserne omkring forebyggelse af krænkende handlinger, men også drøftelserne lokalt omkring den 

fremadrettede anvendelse af hjemmearbejde.  

Vi er glad for alle spørgsmål om Samarbejdsaftalen og samarbejdssystemer – både dem, der handler 

om den juridiske fortolkning af aftalen, såvel som dem, der udtrykker ønske om at skabe mere værdi i 

SU-arbejdet ved at have fokus på indholdet af drøftelserne, arbejde med relationerne i udvalget eller 

overveje sammensætningen af udvalget. Alle er de udtryk for engagement i forhold til at få mest mulig 

værdi ud af SU-arbejdet, og det er det, der er det vigtigste: at SU-arbejdet gør en forskel!   

Det er vores vurdering, at sekretariatet har modtaget omtrentlig samme antal henvendelser pr. telefon 

og mail som i 2020. Og ligesom i 2020 har der været en skæv fordeling i antallet af henvendelser alt 

efter om arbejdspladsen har været nedlukket eller ej. Skævheden har dog været mindre påfaldende end 

i 2020, og vi har heller ikke modtaget det samme antal henvendelser omkring problematiske relationer i 

samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere som led i nedlukningen af arbejdspladsen.  

Ud over at modtage henvendelser fra ledelses- og medarbejderrepræsentanter, modtager vi fortsat en 

del henvendelser fra HR-funktioner, der er med til at støtte op om SU-arbejdet på arbejdspladsen.  

Vi har i 2021 afholdt 5 oplæg. Niveauet er således ikke på samme niveau som for tidligere år, men til 

gengæld oplever vi solid tilslutning til vores webinarer, hvor der flere gangen har været mere end 100 

deltagere.  

Antallet af besøgende på hjemmesiden er fortsat faldende. I 2021 var antallet af unikke sidevisninger 

25.052 mod 31.866 i 2020. Dette forhold undrer os, da vi oplever stor søgning til vores kursusaktiviteter 

og øvrige formidlingsaktiviteter. Grundet situationen med Covid19 finder vi dog ikke situationen 

foruroligende.  
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Samarbejdssekretariatets kursusvirksomhed 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedparten af vores kurser er som tidligere år rettet mod det nye samarbejdsudvalg, enten som ”åbne 

kurser” for enkelte nye medlemmer eller kurser på arbejdspladsen for et helt samarbejdsudvalg. En del 

af kurserne for det erfarne SU har igen i år handlet om at flytte SU-drøftelserne fra orientering til dialog 

samt om at styrke relationerne internt i SU-udvalget.  

Vi finder det meget positivt at de statslige arbejdspladser sørger for at tilbyde SU-uddannelse til 

nyudpegede SU-medlemmer, men konstaterer også med glæde, at der er fokus på at videreudvikle SU-

arbejdet, således at det skaber optimal værdi ift. arbejdspladsens udvikling. Vi tilbyder ligeledes 

faciliteirng af evaluering af SU-arbejdet, selv om efterspørgslen er begrænset, men de statslige 

arbejdspladser har også mulighed for at downloade evalueringsværktøj fra vores hjemmeside og 

dermed selv gennemføre evalueringen.   

Derudover har sekretariatets konsulenter igen i år været afsted på enkelte konfliktmæglingsseancer. 

Heller ikke i år har der været behov for at gennemføre ”samarbejdsfremmende foranstaltninger” (d.v.s. 

opfølgning på afgørelser i Samarbejdsnævnet).  

Vi har i år haft store problemer med at foretage udtræk af resultaterne af vores evalueringen af 

undervisningen. Disse er derfor ikke medtaget i denne rapport. De tilbagemeldinger, vi modtager fra 

såvel arbejdspladser som undervisere, er dog yderst positive, og det er derfor vores oplevelse at 

underviserne fortsat leverer undervisning i topklasse.  

 

Visioner for 2022 

Overenskomstforhandlingerne i 2021 har medført en række nye opgaver for os som sekretariat 

De centrale overenskomstparter har valgt at afsætte midler til at sekretariatet igangsætter aktiviteter ift. 

en række temaer inden for Samarbejdsaftalen, som der i forbindelse med forhandlingerne var enighed 

om havde brug for ekstra fokus. Disse temaer er:  

Afholdt 84 kurser i alt fordelt på nedenstående typer: i 2021 

• SU med Succes-kurser: 39 

• Åbne kurser: 6 (heraf 4 med virtuel deltagelse) 

• Temakurser og kurser for det erfarne SU: 29 

• Kurser for arbejdspladser med konflikt: 3 

• Teambuildingsaktiviteter: 1 

• Facilitering af evaluering: 1 

• Andet: 6 
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✓ Grøn omstilling på de statslige arbejdspladser   

✓ Samarbejdet mellem samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøorganisationen i forhold til aktuelle 

emner inden for psykisk arbejdsmiljø, herunder stress, mobning, vold og krænkende handlinger   

✓ Inddragelse af samarbejdsudvalget i forbindelse med processer omkring udbud, genudbud og 

udlicitering på arbejdspladsen 

I forhold til disse indsatsområder vil vi i sekretariatet igangsætte tre typer af aktiviteter: 1) udarbejdelsen 

af et værktøj, som sætter de lokale samarbejdsudvalg i stand til selv at sætte fokus på emnet 2) 

indsamling af ”best cases” og anden form for viden, der kan være med til at inspirere til hvorfor det er 

vigtigt at beskæftige sig med det enkelte emne 3) udvikling af undervisningsmateriale, der gør det 

muligt for sekretariatets undervisere at facilitere drøftelser omkring det givne emne for 

samarbejdsudvalg, der måtte have behov for bistand til dette.  

Derudover har Det Centrale SU-udvalg, hvor de centrale overenskomstparter er repræsenteret og 

udstikker rammer og retning for Samarbejdssekretariatet, blevet enige om at sekretariatet i den denne 

overenskomstperiode skal sætte fokus på at indhente viden omkring samarbejdet på små institutioner 

med færre end 25 ansatte, samt skal arbejde strategisk med sekretariatets kommunikation, således at vi 

sikrer os, at vi når længere ud til målgruppen end hvad der er tilfældet for nuværende.  

Ud over de aktiviteter, der bliver tilbudt samarbejdsudvalgene, medfører de ved OK21-aftalte indsats-

områder også aktiviteter internt i sekretariatet, herunder ift. kompetenceudvikling af underviserkorpset 

samt etablering af en struktur med programstøtte, der kan aflaste ift. udarbejdelsen af de forskellige 

aktiviteter, samt involvering af samarbejde med eksterne leverandører i det omfang, dette er relevant.  

Derudover er det vores ambition at fortsætte med at udbyde nogle af de aktiviteter, som vi under 

nedlukningsperioden har fået erfaring med og konstateret, at der er efterspørgsel på fra 

arbejdspladsernes side. Vi planlægger derfor en ny række webinarer mv omkring emner, der er 

relevante ift. at sikre at SU-arbejdet skaber værdi, og hvor sekretariatets undervisere deler ud af deres 

store viden om SU-arbejdet i praksis.  

I er altid velkommen til at kontakte os, hvis I vil høre mere, eller dele ud af jeres erfaringer.  

 

Magnus Bryde og Pia Lassen, februar 2022 


