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Status på SU og udvalget for medarbejderindflydelse
Indstilling
Til orientering.

Sagsfremstilling
For at sikre en forsat koordinering og drøftelse af SU-arbejdet er det besluttet, at OAO’s arbejde med
SU på statslige område kvartalsvis drøftes i OAO-S Forhandlingsudvalget. Der gives en orientering fra:


OAO’s tværgående udvalg for medarbejderindflydelse



CFU (SU-udvalget)



Samarbejdssekretariatet

Udvalget for medarbejderindflydelse
Udvalget afholdt møde den 18. december 2012 med følgende dagsroden:


Afskedigelse af tillidsvalgte – antal sager
Udvalget konkluderede, at sekretariatet undersøger muligheden for at indsamle tal fra tidligere år, så det kan undersøges om tallet er faldende eller stigende.



Tillidsreform
Der blev orienteret om mødet med Margrethe Vestager. Det er forventningen, at der ville blive
indkaldt til et nyt politisk møde den 4. februar, hvor principper for arbejdet med tillidsdagsorden skulle drøftes. Den tidligere annoncerede konference den 4. april er sat på stand by. I det
omfang, at samarbejdet med Margrethe Vestager ikke viser fremdrift, er AC, FTF og OAO fortsat enige om at lave en konference.



Social kapital
Sekretariatet orienterede om, at der var igangsat et større kommunalt projekt sammen med
KL og KTO om social kapital. Det er forventningen, at resultaterne kunne anvendes på tværs
af sektorerne til trods for, at projektet tog udgangspunkt i den kommunale verden.



Ph.D-projekt vedrørende tillidsbaseret ledelse i Københavns Kommune
Sekretariatet orienterede om, at kontrakten var underskrevet, og at projektet går i gang i januar 2013. Sekretariatet har lagt vægt på, at der kan måles effekt, og at resultaterne kan anvendes på tværs af sektorerne.

CFU – SU udvalget og Samarbejdssekretariatet
Der har ikke været afholdt møder i SU-udvalget siden sidste orientering den 4. december 2012.
Der er fortsat følgende projekter i regi af Samarbejdssekretariatet:


Nyt evalueringssystem til Samarbejdssekretariatets kurser. Der er indgået kontrakt med EVA
– Danmarks Evalueringsinstitut, og arbejdet forventes færdiggjort primo 2012.



Ny hjemmeside til Samarbejdssekretariatet, blev lanceret 17. december 2012. Se den nye
hjemmeside på www.samarbejdssekretariatet.dk



Udarbejde inspirationsmateriale til brug for arbejdspladser under omstilling. Materialet skal
primært anvendes som kursusmateriale og være inspiration til lokale SU-drøftelser. Form og
indhold forventes at ligne OAO’s SU redskaber – se mere på oao.dk/medindflydelse_SU/SU
redskaber. Inspirationsmaterialet udvikles og lanceres løbende i 2013.
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