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PARTERNE STYRKER DET CENTRALE OG LOKALE 

SAMARBEJDE 
 

Et godt samarbejde og et velfungerende partssystem er væsentlige elementer i 
udviklingen af statslige arbejdspladser præget af effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen 
samt motivation og trivsel.  

De centrale parter vil fremadrettet understøtte udviklingen af arbejdspladserne endnu 
bedre gennem 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.   

Parterne er enige 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. Derfor er det væsentligt med klarhed over og 

forståelse af legitimiteten af de forskellige aspekter af rollerne som henholdsvis 

tillidsrepræsentant og leder samt gode rammer for og kompetencer til at udfylde disse 

roller godt. 

Parterne vil i fællesskab understøtte det fælles lokale ansvar for udviklingen af effektive 

statslige arbejdspladser ved aktivt at bidrage til, at samarbejdet mellem 

tillidsrepræsentanter, medarbejdere og ledelse fungerer lokalt på de statslige 

arbejdspladser. Det skabes ved en lokal gensidig respekt for henholdsvis 

tillidsrepræsentantens og ledelsens legitime rolle - og gennem en forståelse og 

anerkendelse af, at parterne kan tage flere forskellige midler i anvendelse i udvikling af 

arbejdspladsen, herunder lokal dialog, drøftelser, forhandlinger og aftaler med henblik på 

at sikre fælles ejerskab. 

Det er et lokalt ansvar på alle arbejdspladser at fremme det gode samarbejde, og de 

centrale parter tager et fælles ansvar for at styrke samarbejdet centralt og lokalt.  
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Lokal indsats 
Parterne vil derfor i overenskomstperioden iværksætte fælles indsatser lokalt på de 
statslige arbejdspladser for at understøtte de lokale parter og derigennem bidrage til at 
øge effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen. Initiativerne iværksættes primo 2016 i 
forlængelse af den fælles afklaring parterne imellem. 

Som et element vil parterne etablere partsfælles rådgivning, hvor parterne vil være til 
stede på statslige arbejdspladser, når det ønskes af begge lokale parter. Formålet er at 
understøtte de lokale parter i at håndtere udfordringer med samarbejdet. Den partsfælles 
rådgivning vil være et supplement til Samarbejdssekretariatets rådgivning og er afgrænset 
i forhold til det fagretlige system.  

Det er parternes opfattelse, at en dialog mellem de centrale og de lokale parter på den 
enkelte arbejdsplads kan være en effektiv understøttelse af det lokale samarbejde og 
samtidig kan give de centrale parter viden, der kan komme andre arbejdspladser til gavn. 

Parterne vil derfor også tage initiativ til at bringe statslige arbejdspladser sammen på 
tværs af erfaringsgrundlag med henblik på gensidigt at kvalificere det lokale samarbejde.  

Ligeledes kan parterne, hvis der lokalt opstår ønske om det, understøtte udviklingsforsøg 
på enkelte statslige arbejdspladser med henblik på at videreudvikle det lokale samarbejde 
på den pågældende arbejdsplads og samtidig opnå erfaringer og inspiration, der kan 
udbredes til andre arbejdspladser.  

Parterne vil herudover i fællesskab udbrede kendskabet til værdien af et velfungerende 
lokalt samarbejde, herunder betydningen af kendskab til og respekt for de forskellige 
legitime roller og opgaver på arbejdspladsen. I tilknytning hertil vil parterne stille 
relevant fælles uddannelse til rådighed for ledere og tillidsrepræsentanter.  

Budskaberne i den fælles uddannelse kan efterfølgende tjene som inspiration i parternes 
egen uddannelse og rådgivning af henholdsvis tillidsrepræsentanter og ledere.   
 
Parterne vil løbende have fokus på at formidle erfaringer og viden, der indsamles 
undervejs i perioden, herunder om effekter af det gode lokale samarbejde på 
opgaveløsningen.  
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Fælles afklaring 
Som grundlag for indsatserne vil parterne gennemføre en fælles afklaringsfase, der 
tilstræbes afsluttet senest ultimo 2015. I fasen vil parterne drøfte og identificere 
forudsætninger for det gode lokale samarbejde, herunder hvilke forskellige legitime 
opgaver og hensyn tillidsrepræsentanten og ledelsen varetager inden for det lokale 
partssystem, og hvilken betydning gode rammer og kompetencer har i den forbindelse. 
Parterne vil desuden etablere en fælles viden om, hvilke erfaringer med det lokale 
samarbejde der allerede foreligger på det statslige område. I den forbindelse vil blandt 
andet erfaringer fra parternes fælles projekt om tillid og samarbejde indgå.  

Der vil i afklaringsfasen blandt andet indgå dialog med og besøg på udvalgte statslige 
arbejdspladser, herunder eventuelt i form af workshops med inddragelse af lokale parter. 
I den forbindelse kan lokale parters erfaringer med at håndtere udfordringer med fx en 
ny organisationsstruktur eller geografisk adskilte lokationer indgå.  

Dialogen kan ligeledes give inspiration til, hvorledes de centrale parter kan understøtte 
de lokale parter i arbejdet med at fremme et godt lokalt samarbejde. En god fælles 
forståelse blandt de centrale parter er væsentlig for en effektiv fælles understøttelse af de 
lokale parters samarbejde.  

Organisering 
Indsatsen i perioden organiseres ved en styregruppe med repræsentation fra CFU og 
Moderniseringsstyrelsen. Der skal udarbejdes et endeligt kommissorium for indsatsen. 
Da parterne løbende indsamler konkrete erfaringer med effekten af den partsfælles 
indsats på arbejdspladserne, vil styregruppen i fornødent omfang kunne foretage 
tilpasninger af indsatsen.  
 
 


