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DEBATOPLÆG OK15 
- STATEN 

Kære medlem 
Forberedelserne til OK15 på statens område er nu så småt i 
gang. Vi vil derfor gerne invitere dig og dine kolleger med til 
at deltage i processen. Dette er din mulighed for at gøre os 
opmærksomme på, hvad der er vigtigt for dig.
 
HVAD VED VI?
Modernisering af den offentlige sektor står højt på den politi-
ske dagsorden. Tillidsreformen, der blev indgået i 2013 af Re-
geringen, Danske Regioner, FTF, KL, OAO og Akademikerne, 
giver et overordnet bud på, hvordan modernisering kan føre til 
mere tillid, faglighed og kvalitet i den offentlige sektor. 

Tillidsreformen sætter rammerne for nye styringsformer i 
den offentlige sektor og slår fast, at der skal vises tillid til både 
ledere og medarbejdere og gives plads til faglig dømmekraft. 
DSR’s forberedelse til OK15 tager udgangspunkt i Tillidsrefor-
men, og i hvordan vi som profession på vores særlige arbejds-
pladser kan se os selv ind i denne rammesætning.

Vi vil gerne sammen med dig være med til at præge og sætte 
dagsordenen ind i Tillidsreformens temaer, så vi kan sætte 

tydeligt fokus på at skabe de bedst mulige rammer for dit ar-
bejdsliv. Uanset hvor i den offentlige sektor du er ansat, for-
ventes det, at du i de kommende år blive berørt af Tillidsrefor-
men og de principper, som parterne har vedtaget. 

Tillidsreformens syv principper:
1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og re-

sultater
2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for 

opgaveløsningen 
3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar 
4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrun-

det dokumentation
5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker
6. Ledelse og engagement skal fremme innovation
7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer

Vi har sat lidt flere ord på, hvad der tænkes på i forhold til 
nogle af principperne i Tillidsreformen. Det kan du se mere 
om nedenfor, hvor der også er lagt op til debat om, hvad det 
er, der er særligt vigtigt for vores arbejdspladser på statens 
område.
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HVAD KAN VI? 
Styring i den offentlige sektor og anerkendelse af  
medarbejderne
Styringen i den offentlige sektor skal baseres på mål og resul-
tater, frem for på regler og procedurer. Der skal i stat, regioner 
og kommuner skabes mest muligt rum til at løse opgaverne 
med udgangspunkt i lokale og regionale forhold og behov. Det 
kræver gennemsigtighed i opgaveløsningen samt vilje til at 
stå på mål for resultaterne .
(Tillidsreformen)

Øget tillid og fokus på overordnede mål og resultater er ud-
gangspunktet for reformen, men grundlaget for, at den of-
fentlige sektor kan løfte den store opgave, som den står over-
for, er dog, at du og dine kollegaer bliver anerkendt for den 
opgave, I løfter, og at I mærker, at I bliver værdsat og lønnet 
svarende til jeres store arbejde. 
 
Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i Danmark, og forbedrin-
ger af reallønnen og store lønstigninger har derfor ikke stået 
på dagsordenen i de seneste år. Der er nu flere positive tegn 
i økonomien, og DSR vil fortsat kæmpe for at sikre din lønud-
vikling.  

• Skal DSR arbejde for en generel sikring af reallønnen 
for alle? 

• Er der særlige grupper, som DSR skal sikre en lønud-
vikling?

• Skal lønudvikling ske gennem generelle aftaler eller 
lokale muligheder?

Åbenhed, dialog og klare mål 
Der skal være åbenhed om prioriteringer og klare mål for op-
gaveløsningen på alle niveauer i den offentlige sektor. Dialog 
om formål, resultater og dokumentation skal gøre arbejdet 
meningsfuldt og understøtte de ønskede mål. 
(Tillidsreformen)

Når din arbejdsplads er under forandring, er det vigtigt at 
sikre en god dialog mellem dig, dine kollegaer og jeres ledere.

Moderniseringstendenserne kræver øget dialog, og særligt 
tillidsrepræsentanterne får en ny rolle, hvor de skal stå i spid-
sen for at fremme det gode samarbejde på arbejdspladsen. 
DSR vil understøtte denne dialog og samtidig klæde de tillids-
valgte på til lokalt at påtage sig de nye opgaver, f.eks. som en 
proaktiv sparringspartner for både din ledelse og dig selv.

• Hvordan kan vi sikre en øget dialog på arbejdsplad-
sen? 

• Hvordan kan vi bruge SU-systemet, og er der noget 
som skal ændres i dette?

• Hvordan sikres tillidsrepræsentanternes muligheder 
og rolle lokalt?

Viden, dokumentation og frihed 
Frihed til at tilrettelægge arbejdet forudsætter, at der kan 
redegøres for indsatsen, og at opgaveløsningen dokumen-
teres. Samtidigt er dokumentation et redskab til kvalitetsud-
vikling og effektiv anvendelse af ressourcerne. Meningsfuld 
dokumentation er velbegrundet, enkel og integreret i ar-
bejdsprocesserne. 
(Tillidsreformen)

Dokumentationsarbejde er en stor del af moderniseringsten-
denserne, og det er vigtigt, at du og dine kollegaer har ind-
flydelsesmuligheder, hvis I har idéer til forbedringer - f.eks. 
om det er det rigtige, der dokumenteres, og hvordan doku-
mentationen bedst muligt kan anvendes i dit daglige arbejde. 
Udmøntningen og implementeringen af nye metoder eller 
eventuelt afskaffelse af dokumentationskrav skal derfor ske i 
samarbejde med dig og dine kollegaer i en dialog om, hvordan 
de udmøntes bedst muligt.

• Hvad er det vigtigste at være opmærksom på, når I på 
din arbejdsplads skal arbejde med dokumentations-
krav?

• Hvordan mener du, at opgaveløsningen kan dokumen-
teres på en konstruktiv måde, så den medvirker til at 
udvikle kvaliteten i arbejdet?

• Hvordan skal dokumentationskravene udmøntes i 
praksis, så man sikrer kendskab, forståelse og anven-
delse af kravene?

Kompetenceudvikling og kvalitet
Udvikling, kvalitet og god ressourceudnyttelse opnås ved at 
anvende viden om, hvad der virker, og ved at lære af dem, 
som opnår bedre resultater. Metodefrihed skal anvendes til at 
vælge mellem de bedst mulige metoder i den givne situation 
og til aktive fravalg af metoder, som ikke skaber resultater. 
(Tillidsreformen)

Kravene til dig og dine kollegaer stiger på arbejdspladsen, og 
der er behov for kompetenceudvikling, der klæder dig bedst 
muligt på til at løfte dine opgaver også i fremtiden, og som 
dermed understøtter moderniseringstankerne. 
Det handler om at sikre en løbende kompetenceudvikling, som 
medvirker til, at du føler dig ordentligt klædt på i forhold til dag-
ligdagens udfordringer og forandringer. DSR arbejder derfor 
for, at aftalerne om adgang til de afsatte midler gøres lettere 
tilgængelige i hverdagen, og at ledelserne lokalt skal medvirke 
til at sikre anvendelse og søgning af de afsatte midler.

• Hvad kan medvirke til at sikre din faglige udvikling og 
engagement?

•  Hvad skal der til, for at du kan vedligeholde og sikre en 
løbende udvikling af dine kompetencer?

• Hvordan kan vi lokalt sikre kompetenceudvikling og en 
god videndeling i en travl hverdag?
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Tillid og ansvar
Ledelse og styring skal baseres på tillid til medarbejderne, så 
der skabes plads og rum til, at medarbejderne kan udfolde 
deres faglighed og engagement. Tilliden og det faglige hand-
lerum følges af pligt til at holde fagligheden ved lige samt af 
et fælles ansvar for, at målene nås, at politiske prioriteringer 
følges, og at opgaveløsningen udvikles. 
(Tillidsreformen)

Ordentlige lønforhold, anerkendelse, god dialog, fælles ejer-
skab, kompetenceudvikling og videndeling er alle elementer, 
som sammen med de grundlæggende tanker om tillid og an-
svar er med til at skabe rammerne for et godt arbejdsliv og en 
arbejdsplads, hvor du og dine kollegaer kan møde op hver dag 
og gå tilfredse hjem fra igen.

I moderniseringstankerne har lederne en værktøjskasse med 
redskaber, som f.eks. strategisk ledelse, dokumentation, ef-
fektivisering mv., men det er afgørende, at anvendelsen af 
disse redskaber sker i et tæt, tillidsfuldt samarbejde med 
medarbejderne. 

• Hvad skal der til for at sikre en gensidig tillid mellem 
medarbejdere og ledere?

• Hvordan sikres det overordnede rum for, at du kan an-
vende og udvikle din faglighed i hverdagen?

HVAD GØR VI?
DSR sætter rigtig stor pris på de input, som du og dine kolle-
gaer kommer med i den forberedende fase til overenskomst-
forhandlingerne, og det vigtige for os er, at vi har mulighed 
for at høre, hvad netop du ser som det vigtige i forhold til dit 
arbejdsliv.  Derfor håber DSR, at rigtig mange af jer vil benytte 
muligheden for at kommentere på debatoplægget ved at del-
tage i medlemsmøderne. 

Jeres tilbagemeldinger på medlemsmøderne vil indgå i de 
kommende overenskomstforhandlinger. Ikke alt kan imidler-
tid løses ved overenskomstforhandlinger. Derfor kan der være 
spørgsmål, som vi i samarbejde med jer og tillidsrepræsentan-
terne vil forsøge at løse ad anden vej.

Tillidsrepræsentanterne bliver også inddraget løbende un-
dervejs i processen, før DSR’s Hovedbestyrelse i slutningen 
af maj drøfter jeres tilbagemeldinger og udtager de endelige 
krav fra DSR, som sendes videre til CO101  , der forhandler på 
vegne af DSR på statens område.

Med venlig hilsen

Grete Christensen
Formand

1.  CO10, Centralorganisationen af 2010 – varetager, i samarbejde med organisationer i staten, forhandlinger af alle generelle aftaler og i et samarbejde med DSR 
forhandlinger om fornyelse af vores organisationsaftaler på statens område.


