Kommissorium for Trepartsdrøftelser
Den 11. april 2007
God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfærdssamfund. Den er med til at sikre
sammenhængskraften, skaber grundlag for en dynamisk privat sektor og er afgørende for mange
menneskers udvikling og livskvalitet.
Medarbejderne i den offentlige sektor udfører et godt arbejde, men den offentlige sektor står over for
væsentlige udfordringer. Store årgange i den offentlige sektor vil i de kommende år gå på pension og skal
afløses af medarbejdere fra små ungdomsårgange. Samtidigt vil borgernes forventninger til den offentlige
service stige i takt med, at vi bliver mere velstående.
Det bliver derfor en udfordring for den offentlige sektor at sikre hænder nok og sikre en fortsat udvikling af
den offentlige service.
God offentlig service skabes i et velfungerende møde mellem medarbejdere og brugere, hvor
medarbejderne anvender deres faglige kompetencer og sætter den enkelte borger i centrum. Det er derfor
vigtigt, at medarbejdere og ledere har fokus på god service og at de politisk fastsatte rammer for mødet
mellem medarbejdere og borgerne er gode.
Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, FTF og AC vil gennemføre drøftelser med henblik på at sikre udvikling
af medarbejdernes kompetencer, attraktive arbejdspladser, og rekruttering af medarbejdere til den
offentlige sektor både på kort og lang sigt.
Trepartsdrøftelserne vil vedrøre overordnede principper og anbefalinger på følgende emneområder:
Udvikling af medarbejderes kompetencer, herunder voksen- og efteruddannelse.
De kompetencegivende grunduddannelser for medarbejdere i den offentlige service.
Medarbejdernes ansvar og inddragelse i fornyelse og udvikling af service.
Medarbejdernes indflydelse på eget arbejde.
Anerkendelse af medarbejdernes indsats.
Bedre arbejdsmiljø, herunder lavere sygefravær.
God ledelse.
Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, herunder seniorpolitik.
Integration af medarbejdere med indvandrerbaggrund.
Regeringen, KL og Danske Regioner vil i perioden frem til medio juni 2007 afholde en række møder med
repræsentanter for LO, FTF og AC.
Drøftelserne skal sigte mod vedtagelse af et fælles, forpligtende slutdokument.
I drøftelserne deltager KL og Danske Regioner med hhv. 3 og 2 repræsentanter. LO, FTF og AC deltager med
hhv. 5, 4 og 2 repræsentanter. Fra regeringen deltager finansministeren (formand), økonomi- og
erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren, indenrigs- og sundhedsministeren, socialministeren og
ministeren for familie- og forbrugeranliggender. Det indledende og det afsluttende møde ledes af
statsministeren.
Der nedsættes en sekretariatsgruppe med repræsentanter fra de deltagende organisationer.

