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FÆLLES HENSIGTSERKLÆRING OM FOKUS PÅ TILLID OG SAM-

ARBEJDE PÅ DE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER  
 
Et velfungerende og løsningsorienteret lokalt samarbejde mellem ledelse og medarbejde-
re er afgørende for at opnå gode statslige arbejdspladser, der har fokus på kerneopgaven 
og er præget af kvalitet i opgavevaretagelsen, trivsel, fornyelse og effektivitet.  
 
CFU og Moderniseringsstyrelsen ønsker i fællesskab i overenskomstperioden at øge fo-
kus på tillid og samarbejde, herunder social kapital, faglighed, kvalitet og godt psykisk 
arbejdsmiljø på de statslige arbejdspladser. Formålet er at fremme kvaliteten i samarbej-
det på arbejdspladsen og inspirere til et øget fokus på tillid og samarbejde. 
 
CFU og Moderniseringsstyrelsen har på denne baggrund aftalt at iværksætte et fælles 
projekt, med blandt andet følgende omdrejningspunkter:  
 

• Indsamle viden og erfaringer fra forskning og best practice vedrørende tillid og sam-
arbejde, herunder social kapital, faglighed, kvalitet og et godt psykisk arbejdsmiljø.  

 

• Indsamle viden om effekten af indsatser for tillid og samarbejde. 
 

• Igangsætte relevante initiativer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med at frem-
me tillid og samarbejde.  

 
Periodeprojektet organiseres ved en styregruppe med repræsentation fra CFU og Mo-
derniseringsstyrelsen. Der skal udarbejdes et endeligt kommissorium for partsprojektet. 
Styregruppen udarbejder en fælles afrapportering af periodeprojektet, som har fokus på 
effekten af arbejdet med tillid og samarbejde på de statslige arbejdspladser, herunder 
blandt andet betydningen for effektivitet, faglighed, kvalitet og trivsel. Afrapporteringen 
afsluttes inden overenskomstperiodens udløb.  
 
Der reserveres i perioden 4 mio. kr. fra FUSA til projektet, som styregruppen kan dispo-
nere over.  
 
Parterne er enige om, at samarbejdsudvalget er et naturligt omdrejningspunkt for arbej-
det med tillid og samarbejde på statslige arbejdspladser. Parterne har derfor aftalt, at 
Samarbejdssekretariatet på baggrund af projektets erfaringer får til opgave at sætte særligt 
fokus på, hvorledes samarbejdsudvalgene kan arbejde med at fremme tillid og samarbej-
de på statslige arbejdspladser.  
 


