
OPLÆG TIL TR-seminaret den 16-17. april.  

Vi har ikke med OK15 fået bindende aftaler om arbejdstilrettelæggelse ud over de, som er kendt i forvejen. 

På den måde har arbejdsgiverne i forliget ikke måtte give arbejdstager yderligere indrømmelser 

(eksempelvis om arbejdstid) end de nuværende. Derimod har fagbevægelsen i det statslige forlig erhvervet 

sig noget, der minder om en indrømmelse i det partsprojekt, som skal styrke samarbejdet lokalt mellem 

arbejdsmarkedets parter eller sagt anderledes skal revitalisere legitimiteten af 'den danske model'. 

Dette oplæg er et notat om overenskomstens forhandlingsresultat vedr. dels 'styrkelse af det centrale og 

lokale samarbejde', som det hedder i bilag C til forhandlingsteksten, dels den 'partsfælles indsats for et godt 

psykisk arbejdsmiljø' som formuleres i bilag D.  

Notatet er udarbejdet som et orienteringspapir, der både skal åbne forhandlingsresultatet for 

tillidsrepræsentanter, der deltager på TR-seminaret i april 2015, og som et debatpapir, der kan 

videreudvikle drøftelserne om 'TR i nye tider' med henblik på at præge de partsprojekter, som skal forløbe i 

overenskomstperioden. Samtidig kan notatet være med til at forberede paneldebatten på TR seminarets 

første dag om: ”Perspektiver i samarbejde, arbejde med psykisk arbejdsmiljø og 

arbejdstilrettelæggelse” med deltagelse af Harald Mikkelsen for professionshøjskolerektorerne, 

Niels Egelund fra Erhvervsakademirektorerne, Peter Bang-Sudergaard fra DJØF og Hans Beksgaard.  

Revitalisering af samarbejdsmodel 

I debatpapiret fra efterår 2014 stillede bestyrelsen for DM Professionshøjskoler en række spørgsmål til 

drøftelse af, hvordan vi som tillidsrepræsentanter ruster hinanden til at generobre det tabte terræn som 

legitime forhandlings-og sparringspartere, som vi har erfaret er mistet efter 

professionshøjskoledannelserne og overenskomst '13. Debatpapiret fra 2014 er formuleret som et bredt 

oplæg, der rummer mange af de forandrede vilkår. Men en fællesnævner for mange af de forskellige 

spørgsmål er, hvordan vi igen får etableret respekt om, at en "øget forståelse af værdien af et godt 

samarbejde med fælles ansvar, tillid og åbenhed samt kendskab til og respekt for parternes legitime roller 

og opgaver". Denne respekt er det, som fremadrettet kan bringe arbejdet på professionshøjskolerne videre 

fra, hvor vi står i dag. Citatet er ikke hentet fra bestyrelsens debatpapir, men er derimod hentet fra bilag C 

til forliget mellem Finansministeriet og CFU, og peger på, at parterne i forhandlingerne af OK 15 er blevet 

enige om, at understøtte denne udvikling i overenskomstperioden.    

I bilag C fremhæves det, at der enighed om, at "en fokuseret og helhedsorienteret ledelsesindsats, 
en velfungerende tillidsrepræsentantfunktion og et velfungerende samarbejdsudvalg samt et 
bredt funderet samarbejde præget af løbende dialog og gensidig respekt, er væsentlige 
forudsætninger for en sådan udvikling" (s. 1). Denne konsensus afspejler netop tilstande, som vi 
har haft tradition for på professionshøjskole området gennem årtier, hvor parterne (arbejdsgiver 
og arbejdstager) begge aktivt støttede 'den danske model', og hvor begge parter havde ejerskab til 
det samme projekt, fordi der forud forelå gode lokale dialoger, drøftelser, forhandlinger og aftaler 
om hvor og hvordan kerneopgaverne og arbejdslivet bedst kunne organiseres. Forliget mellem 
Finansministeriet og CFU peger akkurat på en revitalisering af den bestræbelse, og som parterne 
vil understøtte i overenskomstperioden med iværksættelse af initiativer, der kan styrke 
samarbejdet lokalt på de statslige arbejdspladser. Her er konkret nævnt partsfælles rådgivning, 



tværinstitutionelt erfaringsudveksling, udviklingsforsøg lokalt og tilvejebringelse af fælles 
uddannelse for ledere og tillidsrepræsentanter.   
 
Spørgsmål til drøftelse:  

Det statslige forlig understreger nytten af 'den danske model' som samarbejdsprincip på danske 

arbejdspladser.  

Kan vi hjælpe udbredelsen af den del af OK 15 som en modvægt til de seneste overenskomstforhandlingers 

svækkelse af arbejdstager side?    

 
Understøttelse af et bedre arbejdsklima 

Et andet centralt element for samarbejdet i OK15, er det partsprojekt der formuleres i bilag D som en 

"partsfælles indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø" (s. 1). Opmærksomheden om at tilvejebringe et godt 

psykisk arbejdsmiljø på landets professionshøjskoler og erhvervsakademier adresseres også i bestyrelsens 

debatpapir fra efteråret 14, idet trivselsundersøgelser har vist, at sunde og sikre arbejdsmiljøer ikke er en 

selvfølge rundt om på landets professionshøjskoler og erhvervsakademier, og at arbejdsmiljøet er under 

indflydelse af forandrede samarbejdssituationer, roller og usikkerhed omkring sektorens økonomi samt 

fyringsrunder. Tilliden og respekten om medarbejdere, TR og Ledelse er blevet svækket i takt med, at 

forventningerne om kvalitetsforbedringer i leverancerne af sektorens kerneopgaver er øget. Det har efter al 

sandsynlighed skabt et pres på arbejdsklimaet i sektoren, hvor den ellers så traditionelle produktive dialog 

er erstattet af mistillid og gensidig kontrol.  

Set i det lys vil indsatser, der kan understøtte et bedre arbejdsklima til gavn for alle (ikke mindst for løsning 

af kerneopgaver) indholdsmæssigt skulle sætte fokus på,  

1)  at arbejdsmiljøet er alles ansvar, hvilket typisk fremmes, hvis der på arbejdspladsen er "et godt 

samarbejde og en løbende og troværdig dialog mellem ledere og medarbejdere, herunder 

tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne" (s. 1).  

2) at udbrede en forståelse af, at et godt psykisk arbejdsmiljø er kendetegnet ved tillid, gensidig 

respekt og anerkendelse, og et arbejdsklima med disse ingredienser kan være med til at forbygge 

mistrivsel og hindre, at kvaliteten opgaveløsningen svækkes. 

Partsprojektet er formuleret som et rådgivningsprojekt med rejsehold, erfaringsopsamling og -udveksling 

og udbredelse af viden om værdien af et godt psykisk arbejdsmiljø. Og her har vi som sektor en interesse i 

at bringe de seneste års erfaring i spil, således at det bliver tydeligt for flere, at undervisningssektoren har 

undergået store og radikale forandringer, hvad angår arbejdsklimaet (og dermed på løsningen af 

kerneopgaver). 

Spørgsmål til drøftelse 

Med en partsfælles indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø formuleres der en enighed parterne imellem 

om, at arbejdsmiljøet på en række af de statslige arbejdspladser igennem en årrække nu har været 'ramt' 

på denne del af arbejdsmiljøet.  



Kan vi bruge 'partsprojektet om psykisk arbejdsmiljø' aktivt i håndteringen af de 
trivselsudfordringer, der har præget, og som til stadighed præger, sektoren?   
 
 
Anerkendelse af undervisningsopgaven 

Under de seneste års udvikling af professionshøjskoleområdet og erhvervsakademiområdet har der været 

et udbredt fokus på organisatoriske forandringer, omstilling, fusioner og generelle effektiviseringer i 

opgaveløsningen. Det har alt andet lige påvirket opfattelser af, hvad der skal tilgodeses ved de årlige 

forhandlinger af de lokale lønmidler. Fra et underviserperspektiv er erfaringerne, at det er blevet 

vanskeligere at få anerkendt undervisning som en attraktion ved medarbejderrollen. Og at den gode 

medarbejder ikke længere er en person med erfaring og solid forankring i undervisning men nærmere en 

medarbejder, der udviser en smidighed i opgaveløsningen og som har flere generelle kompetencer.  

I det lys er partsprojektet, som er formuleret i bilag D i forliget mellem Finansministeriet og Akademikerne, 

interessant for sektoren at følge og påvirke. Her sættes fokus på, at den lokale løndannelse fremadrettet 

kan belønne den gode undervisning. Der nævnes, at "det i den forbindelse er væsentligt, at den lokale 

løndannelse ses i sammenhæng med, at der opstilles klare forventninger til opgaveløsningen, gives løbende 

feedback på undervisernes indsats, og at der er fokus på underviserens udvikling, arbejdsopgaver og 

karriereveje"(s.1). Af to grunde bliver udmøntningen interessant, dels fordi kærneydelsen (undervisning) er 

tilbage i fokus, dels fordi sådanne klare belønningskriterier netop kan genskabe noget klarhed over 

kvalitetsforventningerne i opgavevaretagelse som underviser i lyset af, at professionshøjskoler og 

erhvervsakademier har afskaffet akkorder som pejlemærke for omfanget af opgaveløsningen. 

Spørgsmål til drøftelse 

Der er fokus på, at den lokale løndannelse fremadrettet kan belønne den gode undervisning. I den 

forbindelse skal der opstilles klare forventninger til opgaveløsningen, gives løbende feedback på 

undervisernes indsats, og at der er fokus på underviserens udvikling, arbejdsopgaver og karriereveje. 

Kan vi bruge disse formuleringer aktivt i håndteringen af kriterier for Ny løn?   

 

Momentum 

DM og TR har i forbindelse fra overenskomst ’15 fået en mulighed for at (re)formulere og aktivere vitale 

indsatsområder. Så selvom der ikke er givet nye indrømmelser med forhandlingsresultatet, er der mulighed 

for at bruge anledningen som afsæt for at drøfte, arbejde og påvirke i relation til flere af de politiske 

kampe, som Professionshøjskolebestyrelsen har stået på mål for.  

Vi ser frem til drøftelserne på TR seminaret og jeres indspark. 

 
Hans Beksgaard  
 
Tommy Dalegaard Madsen 
 


