
 

 

Dagsordenspunkt 3 19. april 2017 

Resolution 

 

 

De statslige arbejdsgivere underminerer den danske model  1 

Moderniseringsstyrelsen er enige med os i, at god arbejdsgiveradfærd i staten blandt andet 2 

omfatter en tillidsfuld dialog med medarbejderne. Gennem dialog kan de statslige ledere sammen 3 

med medarbejdere finde de bedste løsninger til gavn for borgerne. Det kan man læse på styrelsens 4 

hjemmeside. Og det er vi som sagt fuldstændig enige i. Det er bare ikke virkeligheden.   5 

Sammen med de andre 52 organisationer i CFU, som repræsenterer ca. 180.000 ansatte i staten, 6 

har vi lige nu svært ved at få øje på den gode arbejdsgiveradfærd. Gennem det seneste år har 7 

Moderniseringsstyrelsen:  8 

- Stemplet en del af de statslige medarbejdere som ”low-performere”.  9 

 10 

- Opstillet forhindringer for lokale forhandlinger med medarbejdernes tillidsrepræsentanter. 11 
 12 

- Udvirket at lokale kutymer om fridage og frokostpauser stoppes uden dialog og forhandling.  13 

 14 

- Insisteret nidkært på det absolutte juridiske minimum, når vilkår, som er aftalt ved 15 

overenskomstforhandlingerne, skal sættes i værk. 16 

 17 

Sådan kender vi gennem de seneste år Moderniseringsstyrelsens tilgang til samarbejdet med 18 

forbundet, vores medlemmer og vores tillidsvalgte.   19 

Samtidig med, at man forventer, at medarbejdere skal være med til at implementere reformer og 20 

forandringer, behandler man medarbejderne med disrespekt. Vi ved, at forandringer kun lykkes, 21 

når dygtige og engagerede medarbejdere har reel mulighed og motivation for at bidrage med 22 

deres faglighed 23 

Moderniseringsstyrelsens nuværende linje negligerer den danske model ved at tilsidesætte 24 

traditionen for, at parterne i fællesskab finder løsninger, som begge parter kan se værdien i. I 25 

stedet for vælger den – ud fra en snæver regnearksbaseret kalkule – at udnytte ledelsesretten til 26 

det yderste og uden videre drøftelse eller aftale at gennemsætte sin vilje. 27 

Moderniseringsstyrelsens fremgangsmåde vil overskygge andre væsentlige dagsordener ved 28 

overenskomstforhandlingerne i 2018 og gøre det vanskeligt for parterne at nå løsninger sammen, 29 

hvis ikke Moderniseringsstyrelsen kommer til fornuft.  30 

Det begynder at haste. 31 

 32 


