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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, mægling og kurser. Sekretariatet agerer altid partsneutralt.  

Samarbejdsudvalget referer og udfører ovenstående opgaver på vegne af de statslige 
overenskomstparters nedsatte udvalg, Det Centrale SU-udvalg.  



Et år præget af Covid19 
Ligesom resten af Danmark (og verden, for den sags skyld) har sekretariatets aktiviteter været stærkt 
påvirket af udbruddet af Covid19 og de ændringer, der har betydet for os alle. For Samarbejds-
sekretariatet har det betydet et hav af aflysninger, udsættelser og ombookninger af kurser, men også 
gode løsninger i forhold til hvordan vi som overenskomstparternes landsdækkende sekretariat agerer 
ind i en situation, hvor samarbejdet på arbejdspladserne er stærkt påvirket af en pandemi, og hvor vi 
ikke kan tage ud på arbejdspladserne og afholde kurser og oplæg på sædvanlig vis.  

Vi har i 2020 i stedet haft stort fokus på kommunikation. På at informere om hvad samarbejdsudvalget 
har af opgaver ift. at drøfte de mange ledelsesmæssige beslutninger, der følger i kølvandet af en 
pandemi og nedlukning og genåbning af de statslige arbejdspladser. Samtidig har vi forsøgt at inspirere 
til, hvordan man lokalt kan og skal samarbejde på tværs af de mange udfordringer, som den manglende 
fysiske tilstedeværelse på arbejdspladsen har givet os alle. Det har affødt blogindlæg fra konsulenterne 
såvel som artikler med inspiration fra forskellige statslige arbejdspladser.  

Myndighedernes varierende retningslinjer ift. geografi og sektorer har naturligvis også udfordret. Vi har 
derfor omlagt vores ”åbne kurser”, der er målrettet nyudpegede SU-medlemmer på tværs af de statslige 
institutioner, til virtuel undervisning. Vi har derudover drøftet hvilket forholdsregler, vi kan tage ift. 
afholdelsen af kurser med fysisk tilstedeværelse, således at vi kan understøtte SU-arbejdet på de 
arbejdspladser, der har behov for dette, og hvor myndighedernes retningslinjer har tilladt afholdelsen af 
kurser. Og initiativerne er blevet taget godt imod. Trods Covid19 har vi i 2020 afholdt 58 kurser i 2020 
(mod 98 i 2019). Dertil kommer 5 oplæg. Det synes vi selv er imponerende flot! Og vi er glade for at 
arbejdspladserne på den måde prioriterer SU-arbejdet. Samtidig kan vi dog også mærke, at 
samarbejdet flere steder er under stærkt pres, hvilket også kan skyldes den lange periode med 
samarbejde på distancen og i forhold til en overordentlig svær situation.  

En anden samfundsmæssig bevægelse, der også har præget aktiviteterne i Samarbejdssekretariatet, er 
MeToo-bølgen og den debat omkring forebyggelse af krænkende handlinger og udtalelser, som den 
har sat i gang. Også her spiller samarbejdsudvalget en vigtig rolle, både i forhold til at drøfte eventuelle 
personalepolitiske retningslinjer, men også som aktør i forhold til kulturen på arbejdspladsen. SU’s 
opgaver i forhold til dette er et emne, som vi har modtaget et stigende antal henvendelser omkring, og 
som vi derfor også har valgt at sætte fokus på i 2021. 

Endelig har vi brugt en del tid på at revidere vores evalueringstilbud til arbejdspladserne, således at vi i 
dag står med et toptunet redskab, der kan hjælpe de statslige arbejdspladser til at få drøftet de 
væsentligste facetter ved SU-arbejdet, lige fra udarbejdelsen af dagsorden til afholdelsen af mødet til 
kommunikationen til resten af arbejdspladsen. Det justerede evalueringsværktøj blev præsenteret på et 
webinar i oktober 2020 – et webinar, som blev det første i en række af webinarer, der er fortsat ind i 
2021, og som har vist sig at være en rigtig god måde at holde debatten omkring den værdiskabelse, 
som SU-arbejdet gerne skal bibringe til den samlede arbejdsplads, i gang.  



Samarbejdssekretariatets rådgivning og vejledning i 2020 
Vores rådgivning og vejledning har i 2020 været præget af de emner, der også har fyldt for resten af 
samfundet: Covid19, MeToo og pres på trivslen grundet hjemmearbejde og omstilling til det virtuelle. 
Trivslen på arbejdspladsen har således været et emne for debat rundt om på arbejdspladserne og derfor 
også affødt behov for rådgivning og vejledning om SU-arbejdet ift. hvordan man i SU kan agere som 
aktør i forhold til dette.  En naturlig konsekvens af dette har også været et stort fokus på samarbejdet 
mellem samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøorganisationen, idet begge udvalg har opgaver og 
ansvarsområder ift. trivslen på arbejdspladsen.   

Vi er glade for alle spørgsmål om Samarbejdsaftalen og samarbejdssystemer – både dem, der handler 
om forståelsen og anvendelsen 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 for både 
medarbejdere og ledelse!   

Sekretariatet har modtaget lidt færre henvendelser pr. telefon og mail end tidligere år, og især i foråret 
2020 var der ikke mange henvendelser fra arbejdspladsernes side. Til gengæld modtog vi rigtig mange 
henvendelser i sommeren 2020, da arbejdspladserne begyndte at åbne op for fysisk fremmøde, og en 
del af henvendelserne har handlet om problematiske relationer i samarbejdet mellem ledelse og 
medarbejdere. 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. Dette er naturligvis meget velkomment.  

Vi har i 2020 afholdt 5 oplæg. Enkelte af disse er blevet afholdt virtuelt. Dette er færre end i 2019, hvor 
tallet var 12, men var forventeligt, da det er meget naturligt, at oplæg fra Samarbejdssekretariatet 
måske ikke står øverst på prioritetslisten, når arbejdspladsen står overfor for at genåbne.  

Antallet af besøgende på hjemmesiden har ligeledes været faldende. I 2020 var antallet af unikke besøg 
31.866. Det er et fald ift. 2019, hvor tallet var 42.233 unikke besøg, men stadig højere end i 2019, hvor 
tallet var 29.740. Grundet situationen med Covid19 finder vi dog ikke situationen foruroligende, men vi 
vil naturligvis fortsat have fokus på, at udbrede kendskabet og interessen for hjemmesiden.  

  



Samarbejdssekretariatets kursusvirksomhed 
Vi har gennemført 58 kurser i 2020. Aktiviteten var på 98 kurser i 2019 og 67 kurser i 2018. 
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.  

 

 

 

 

 
 

 

Hovedparten af vores kurser har som tidligere år været kurser rettet mod det nye samarbejdsudvalg, 
enten som ”åbne kurser” for enkelte nye medlemmer eller kurser på arbejdspladsen for et helt 
samarbejdsudvalg. Det drejer sig om i 10 ”åbne kurser” på tværs af arbejdspladser og 26 kurser afholdt 
på lokale arbejdspladser. Enkelte af de ”åbne kurser” har været på tværs af en given sektor (hhv. 
gymnasierne og universiteterne).  

Vi udbyder fortsat temakurser om SU som aktør i.f.t. udviklingen af arbejdspladsen ift. 
omstillingsprocesser og ift. trivsel og samarbejde. Derudover tilbyder vi fortsat et halvdags temakursus 
om ”udvikling af det erfarne SU”. 15 af de kurser, vi har afholdt i 2020, har været temakurser. En del af 
halvdagskurserne har handlet om at flytte SU-drøftelserne fra orientering til dialog. Andre om at sikre 
bedre relationer i SU-arbejdet. Derudover tilbyder vi fortsat facilitering af en evaluering af SU-arbejdet.  

Derudover har sekretariatets konsulenter været afsted på enkelte konfliktmæglingsseancer. Der har ikke 
været behov for ”samarbejdsfremmende foranstaltninger” (d.v.s. opfølgning på afgørelser i 
Samarbejdsnævnet), men til gengæld har vi haft fornøjelsen af at afholde et par seancer med 
teambuildingsaktiviteter, hvilket vi har modtaget rigtig gode tilbagemeldinger omkring.  

Også i år har vi fået meget flotte evalueringer fra vores kursusdeltagere. Covid19-restriktionerne har 
udfordret os i forhold til at afholde kurserne på den måde, som vi har erfaring med skaber viden og 
engagement. Når vi ser på resultaterne og konstaterer, at vi næsten holder niveau og enkelte steder 
scorer højere, end vi har gjort tidligere, bliver vi derfor om muligt endnu mere stolte. Vi værdsætter 
samtidig de forskellige kommentarer omkring hvordan vi kan forbedre især vores virtuelle kursustilbud. 
Som altid skal der lyde en stor tak til vores dygtige undervisere for deres engagerede og yderst 
kompetente indsats.   

 

Kursusåret 2020 i tal:  

 Antal kurser: 58 
 Deltagere: 777 
 Evaluering: 3,62 / 3,45 ud af 4 
 Omsætning: 660.152 kr.  

Typer af kurser i 2020 

 SU med Succes-kurser: 26 
 Åbne kurser: 10 
 Temakurser – hele dage: 7 / Temakurser – halve dage: 8 
 Kurser for arbejdspladser med konflikt: 5 
 Teambuildingsaktiviteter: 2  
 Facilitering af evaluering: 0 

 



Visioner for 2021 
Udover at være et år, hvor vi har haft travlt med at omlægge vores aktiviteter, har 2020 givet anledning 
til mange refleksioner over sekretariatets fremtidige aktiviteter.  

Vi har haft drøftelser internt i sekretariatet og med underviserkorpset om hvad vi fagligt kan stå inde for 
i forhold til afholdelsen af virtuelle kurser. På baggrund af forskning og egne erfaringer har vi truffet den 
principielle beslutning, at vi kun kan tilbyde afholdelse af virtuelle kurser, når fokus er på en 
gennemgang af Samarbejdsaftalen, som virtuelle kurser. Kurser, der vedrører relationerne i 
samarbejdsudvalget, har derfor måttet udsættes indtil et kursus med fysisk fremmøde har været muligt. 
Det Centrale SU-udvalg har bakket op om denne vurdering. Derudover tilbyder konsulenterne 
selvfølgelig konfliktvejledende samtaler til de samarbejdsudvalg, hvor en udsættelse vil have negative 
konsekvenser for relationerne i udvalget.  

Samtidig tror vi på at behovet for afholdelse af virtuelle kurser for nyudpegede medlemmer af SU er 
kommet for at blive. Der er flere statslige arbejdspladser, hvor de ansatte ikke kan deltage i et kursus, 
fordi de arbejder på f.eks. en ambassade eller som politibetjent på Grønland. Eller hvor transporttiden 
gør det mindre tilgængeligt for dem at deltage i det førstkommende kursus på grund af udfordringer 
med at få logistikken på hjemmefronten til at hænge sammen. Og sådanne forhold skal ikke være til 
hinder for at få den SU-uddannelse, som vi tror på er helt elementær at alle medlemmer af et statsligt 
samarbejdsudvalget har modtaget i forbindelse med deres udpegning. Vi betragter derfor ikke vores 
virtuelle kursustilbud som ”nød-undervisning”, men derimod som et blivende tilbud, som skal afholdes 
med høj kvalitet i forhold til såvel didaktisk som undervisningsmateriale. Vi er derfor i gang med at 
udvikle dette tilbud yderligere med god sparring fra eksperter ift. virtuel undervisning.  

Lancereingen af evalueringsværktøjet i form af et webinar var startskuddet til en webinarrække, som 
løber i foråret 2021, og som i skrivende stund har vist sig at have stor tilslutning. Vi planlægger med 
også fremadrettet at have aktiviteter, der er baseret på afholdelsen af webinarer, da den digitale 
platform er med til at skabe grundlag for erfaringsudveksling og debat om samarbejdssystemet på 
tværs af de statslige arbejdspladser.  

Vores vision er, at vi gerne vil udbrede kendskabet til SU-arbejdet til flest mulige arbejdspladser. Dette 
arbejder vi på ved at sikre kursustilbud, der opleves som aktuelle og vedkommende for ansatte på 
statens arbejdspladser, samt ved at kommunikere bredt. Vi er derfor i gang med at videreudvikle vores 
kursustilbud til det erfarne samarbejdsudvalg, så vi sikrer et tilbud, der imødekommer behovet hos de 
udvalg, der gerne vil blive endnu bedre, herunder i forhold til at kunne håndtere uenigheder i udvalget 
på en konstruktiv måde, samt at have dialogiske samtaler, hvor flere synspunkter kommer i spil. Endelig 
vil vi arbejde på kommunikativt at komme endnu bredere ud. 

Vi ser også frem til at gribe de bolde, som følger af OK21-forliget, og som betyder nye indsatsområder 
fra sekretariatets side. 2021 tegner til at blive et spændende år.    

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

Magnus Bryde og Pia Lassen, maj 2021 


