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Punkter til drøftelser:

1. Godkendelse af referat fra
sidste møde

Kommentarer til og godkendelse af referat fra SU-møde
den 8. juni 2020.

2. a. Opgaver og det gode samarbejde i SU
v. Pia Lassen,
Samarbejdssekretariatet

Oplæg: Mødet dedikeres til et oplæg fra Samarbejdssekretariatet, som har til hensigt at fungere som en introduktion
til nogle af de områder inden for samarbejdsudvalgets
virke, som berøres mere dybdegående i bl.a. heldagskurset ”SU med Succes”, som tilbydes nye medlemmer af SU.
Oplægget vil overordnet indeholde følgende dele:
•

•

•

•

Introduktion:
o Hvad er samarbejdsaftalen?
o Hvorfor har vi et samarbejdssystem?
Refleksionsøvelse:
o Hvad ønsker I at få ud af jeres SU-arbejde?
Her kommer I til at tænke og dele tanker på tværs af
udvalget.
De ”klassiske problemer” i SU-arbejdet:
Hvilke problemstillinger ser Samarbejdssekretariatets
konsulenter tit:
o Hvilken del af ledelsesretten er det, der skal behandles i SU?
o Hvad er rettidig involvering?
o På hvilket niveau skal drøftelserne ske?
o Hvad er det, man som SU-medlem repræsenterer?
Afrunding: Seance, hvor der er mulighed for at stille
spørgsmål til oplægsholder

Samarbejdssekretariatet er et rådgivningsorgan for de
statslige samarbejdsudvalg, som gennem målrettede tilbud
hjælper arbejdspladser 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.
•

Bilag 2.a. Samarbejdsaftalen 2013 – Cirkulære om
aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens
virksomheder og institutioner

Side 2

Pia Lassen takkede for invitationen og afholdt oplægget
Samarbejdsudvalget – et værdiskabende dialogforum, som
ud over en introduktion til formålet med SU indeholdt en
reflektionsøvelse i grupper med fælles opsamling med
udgangspunkt i spørgsmålet ” Hvad ønsker I at opnå med
jeres SU-arbejde?” samt en gennemgang af typiske problemer i SU arbejdet.
Pia Lassen opfordrede afslutningsvist til at anvende oplæggets input som afsæt til en videre drøftelser og gjorde i
den forbindelse opmærksom på, at Samarbejdssekretariatet tilbyder at komme på besøg og afholde skræddersyede
aktiviteter, fx et halvdagskursus, hvor der arbejders mere i
dybden med at forbedre udvalgete dele af udvalgets virke,
eller en evalueringsseance, hvor udvalget drøfter hvordan
SU-arbejdet fungerer. Information om kurser findes her:
https://www.samarbejdssekretariatet.dk/kurser/temakurser
og tilbud om facilitering af evaluering findes her:
https://www.samarbejdssekretariatet.dk/evaluering
2. b. Opgaver og det gode
samarbejde i SU – Opfølgning
v. alle

Drøftelse: Som opfølgning på Samarbejdssekretariatets
oplæg drøftes oplæggets indhold i forhold til udvalgets
nuværende og fremtidige virke.
•

Bilag 2.b. Oversigt over Samarbejdssekretariatets publikationer

På baggrund af en drøftelse af oplæggets indhold blev det
besluttet
-

-

Ole Skøtt
Formand

At SU/FAMU-møder placeres før institutledermøder for
at forbedre muligheden for at SU/FAMU kan inddrages
til at kvalificere påtænkte ledelsesmæssige beslutninger, samt for så vidt muligt at undgå, at sager i SU bliver repetition af sager allerede fremlagt på institutledermødet.
At tilføje et åbent punkt til SU-dagsorden vedr. institutledermødets dagsordenspunkter for at styrke koblingen mellem SU og aktuelle ledelsesmæssige beslutninger.

Birgitte Damby Sørensen
Næstformand

Side 3

