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A� rsberetning	for	2016		

 

 

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 effektive offentlige arbejdspladser. 

 

Samarbejdssekretariatet hjælper både ledelse og medarbejderrepræsentanter og tilbyder rådgivning 

og vejledning, mægling og kurser. Sekretariatet er altid partsneutralt. 

 

Samarbejdssekretariatet referer og udfører ovenstående opgaver på vegne af de statslige parters 

(Finansministeriet og CFU) nedsatte udvalg: SU-udvalget.  
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Samarbejdssekretariatets rådgivning og vejledning i 2016 

Henvendelser og oplæg til sekretariatet 
Brugen af vores rådgivning og vejledning i 2016 var stadig præget flytning af de statslige 

arbejdspladser fra hovedstadsområdet i forbindelse med initiativet ”Bedre Balance”. Derudover bar 

2016 også præg af, at dele af undervisningssektoren skulle i gang med en række omstillinger på 

baggrund af, at de nu også er omfattet af omprioriteringsbidrag. Emnemæssigt kom rådgivning og 

vejledningen derfor til at handle om følgende:  

 

• SU´s rolle og muligheder i omstillingsprocesser 

• Omfanget af det lokaleledelsesrum 

• Informationspligten i forbindelse med nedskæringer og omstruktureringer. 

• Ny SU struktur og procedure efter organisationsændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til antallet af henvendelse og oplæg var 2016 nogenlunde på niveau med 2015.  

 

Men i løbet af året oplevede vi en stigende efterspørgsel på vores kompetencer, som 

konfliktmæglere, i statslige SU’er. Hermed konkluderer vi ikke at, konfliktniveauet er stigende på de 

statslige arbejdspladser. Men vi tror nærmere på, at de statslige institutioner er blevet mere 

opmærksomme på, at vi også eksisterer som en mulighed til at understøtte dem, hvis de er låst fast i 

konflikt i deres SU. Den forøgede opmærksomhed på os som sekretariat og vores kompetencer, er vi 

glade og beæret over og ser det også som en bekræftelse af, at vores kommunikationsindsats har 

båret frugt.  

 

I alle tre tilfælde oplevede vi, at vores intervention gjorde en forskel til et forbedret samarbejde. Men 

læringen var også, at det kræver, at alle parter i SU er villige til at støtte op om processen, lytte til 

hinanden og villige til at finde løsninger, der inkluderer mest muligt alles interesser!   

  

Sekretariatets	rådgivning	og	vejledning	i	tal	
 

 

 

Oplæg

38

Henvendelser 
(om ugen)

5 – 10 
elektronisk

10 telefonisk

Hjemmeside

9200 unikke 
besøg

Mæglinger

3 stk. i løbet af 
2016
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Samarbejdssekretariatets kursusvirksomhed 

Kursusvirksomheden i 2016 
Vores kursusvirksomhedsaktivitet lå ca. på niveauet for 2015. Vi nåede dermed ikke den stigning i 

kursusaktivitet i 2016 på ca. 10 – 15 %, som vi havde håbet. Det kan skyldes efterdønningerne af 

udflytningerne, samt at en af vores traditionelt store aftagere af kurser, undervisningssektoren, har 

været travlt optaget af at implementere de forandringer, som følger af de nu er omfattet af 

omprioriteringsbidrag. Vi håber dog på i 2017 at kunne fastholde det nuværende niveau gerne med 

en lille stigning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er selvsagt meget stolte af, at vi også i 2016 kunne fastholde de meget fine evalueringer fra 

kursusdeltagerne, som vi har fået over de senere år. Vi sender i den forbindelse et stort og varmt tak 

til vores dygtige freelanceundervisere, samt vores kursussekretær – Pia.  

Udpluk af samarbejdssekretariatets øvrige aktiviteter i 2016 

Vores SU-kurser rammer plet 
Vores SU-kurser har et meget højt praksis- og vidensudbytte for deltagerne. Det er konklusionen på 

den undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) har gennemført blandt vores tidligere 

kursister og som blev færdiggjort i sommeren 2016.  

 

Gennem både interviews og spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 400 af vores kursister havde EVA 

bedt dem vurdere, hvorvidt de i det hele taget lærte noget på SU-kurserne og om det efterfølgende 

skabte positive forandringer i deres lokale SU. Begge dele nikkede kursisterne ja til i meget høj grad. 

Desuden påpegede de også nogle forbedringer, som vi i sekretariatet kunne arbejde videre med i 

vores kursusudbud. Det er bl.a. at give større mulighed for at skræddersy SU-kurserne, så de i højere 

grad rammer ned i institutionernes konkrete behov og vilkår.  

 

Anbefalingerne er nu inddraget i vores arbejde med at revidere vores kursuskoncept. En revision vi 

regner med at færdigøre i sommeren 2017.  

  

Kursusåret	2015	i	tal:	

 

 

 

Kurser

70

Deltagere

1150

Evaluering

3,51 ud af 4

Omsætning 

850.000 kr. 
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Projekt ”Det gode samarbejde” 
Projekt ”Det gode samarbejde” blev afsluttet i sommeren 2016. Det har givet deltagerne en række 

værktøjer til, hvordan de med udgangspunkt i egen praksis kan styrke deres SU-samarbejde. Det gav 

endvidere os en række indsigter, hvor den væsentligste var, at SU-arbejdet bliver mere en SUcces 

end SUrt, hvis det giver værdi for institutionens kerneopgave og ansatte frem for at være et 

mødeforum, der eksisterer på baggrund af et overenskomstkrav.  

 

Mere konkret har vi udarbejdet 10 læringspointer om det succesrige/det sure SU arbejde, som vi 

fremadrettet vil implementere i vores kursusmaterialer og i vores rådgivning. De 10 læringspointer er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkemøde 2016 – SU – SUcces eller SUrt ? 
Vi debuterede på Folkemødet i 2016, hvor vi faciliterede en velbesøgt og god debat mellem 

topledere fra de statslige institutioner og fagbevægelsen. Emnet var, hvordan SU arbejdet kan bliver 

mere succesrigt end surt.  

 

Fagbevægelsens topledere blev udfordret på, hvorvidt deres repræsentanter vil gå ind og supplere 

og kvalificere ledelsesbeslutninger også, hvis de strider mod baglandets interesser. Endvidere om 

baglandet fx via formøder kan fastlåse medarbejderrepræsentanter i positioner, der umuliggør 

dialogen i et SU.  

 

Toplederne blev udfordret på deres egen rolle i SU, bl.a. om det er afgørende for SU’s arbejde, at 

lederne vælger SU aktivt til som en del af ledelsesopgaven, samt om de er villige til at understøtte 

medarbejdersiden, hvis der er stor assymetri i viden og kompetencer mellem parterne.  

 

Deltagerne afsluttede med en række gode råd, som bl.a. var følgende:  

 

- Husk at spille hinanden gode. SU er et fælles ansvar. 

- At der ikke bør være forskel i ledelsesstilen i hverdagen eller i SU. 

- At tillid tager tid at bygge op og dermed også det gode SU-arbejde. Derfor skal alle SU-

medlemmer væbne sig med tålmodighed, hvis institutionen er ny eller har været udsat for 

store forandringer. 

- At det kræver brede skuldre at sidde i SU som medarbejderrepræsentant. Indflydelse kræver 

nogle gange svære valg. 

SU kan blive en SUcces, når: 

6. SU er proaktiv og synlig i organisationen. 

hvad der kunne være relevant for dem, at 

SU drøftede. 

7. SU skarpt prioriterer de emner, som skal på 

dagsorden. 

8. SU har fokus på, hvordan møderne bedst 

indrettes i forhold til at skabe dialog. 

9. SU-møder bliver til SU-arbejde og ikke 

begrænset til, hvornår SU mødes. 

10. SU har fokus på, at det relationelle også har 

betydning for, om SU bliver en SUcces. 

SU kan blive en SUrt, når: 

1. SU er præget af stor assymetri viden og 

kompetencer mellem medlemmerne 

2. SU bliver et mål i sig selv frem for et middel  

3. SU ikke får inddraget baglandet på både 

ledelse- og medarbejderside 

4. SU ikke bliver til et fælles projekt, men 

begge sider af bordet fastholder en skarp 

adskillelse mellem parterne 

5. SU anskuer konflikter som noget, der skal 

undgås og ikke som middel til læring om 

hinandens synspunkter. 


