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ET STYRKET LOKALT SAMARBEJDE 
 
Parterne er enige om vigtigheden af at styrke det lokale samarbejde mellem ledere og 
medarbejdere. Samarbejdsudvalgene på de statslige arbejdspladser er et vigtigt forum til 
konstruktive drøftelser mellem ledelses- og medarbejderrepræsentanter med det formål at 
finde pragmatiske løsninger på de udfordringer, den enkelte arbejdsplads står overfor.  
 
Parterne ønsker at støtte op om dette ved at videreføre det partsfælles sekretariat, 
Samarbejdssekretariatet, der har til formål at fremme samarbejdsudvalgenes arbejde 
gennem bred partsneutral informations- og vejledningsvirksomhed, samt for uddannelse 
af medlemmer af samarbejdsudvalgene. Sekretariatet er derudover med til at forebygge 
eventuelle samarbejdsproblemer ved at udbyde relevante, målrettede og aktuelle tilbud, 
som understøtter gode drøftelser med relevans for den enkelte arbejdsplads.  
 
For at sikre en dimensionering, der svarer til efterspørgslen fra arbejdspladsernes side, 
øges sekretariatets grundbevilling til løn og driftsomkostninger til 2,5 mio. kr. om året 
(inkl. PL-regulering af den ved OK18 aftalte grundbevilling).  
 
Samtidig er parterne opmærksomme på, at de statslige arbejdspladser i disse år befinder 
sig i en foranderlig verden, hvor reformer, politiske tiltag og økonomiske hensyn giver 
behov for at tilpasse arbejdspladsen. Samarbejdsudvalgene har en central rolle i forhold til 
at drøfte de nødvendige ledelsesmæssige beslutninger, herunder hvordan beslutninger, der 
er del af en større samfundsmæssig dagsorden, bør implementeres lokalt.  
 
Parterne er derfor enige om at tilføre Samarbejdssekretariatet en ekstrabevilling på 1 mio. 
kr. om året for den kommende periode. Midlerne er øremærket til at igangsætte forskellige 
initiativer, herunder formidlings- og inspirationsaktiviteter, bl.a. i forhold til en række 
indsatsområder, der understøtter samarbejdsudvalgenes arbejde i forhold til forskellige 
relevante og aktuelle problemstillinger. Som del af forliget øremærkes midler til følgende 
indsatsområder:   
 
• 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 
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Plan for gennemførsel af indsatsområderne aftales som led i de strategiske drøftelser 
mellem parterne i det Centrale SU-udvalg om hvordan de lokale samarbejdsudvalgs dialog, 
samarbejde og konkrete handlinger kan styrkes gennem partsfælles initiativer og 
indsatsområder. 
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