
 

 

  

  

 

 

 

Kære kollega 
 
Jeg mødtes den 22. januar 2021 med Akademikerne, DJØF Offentlig, HK Stat samt Fol-
ketinget for at drøfte, hvordan vi i fællesskab kan understøtte, at toppen tages af arbejds-
presset i centraladministrationen.  
 
Ved mødet tilkendegav jeg over for de faglige organisationer, at de statsansatte har ydet 
en ekstraordinær indsats for at få Danmark bedst muligt igennem COVID-19. Det er re-
geringen både meget bevidst om - og også meget taknemmelig for. 
 
I denne tid, hvor hverdagen på arbejdspladserne er ændret, og hjemmearbejde er blevet 
den gængse arbejdsform, påhviler der lederne et særligt ansvar for at understøtte medar-
bejderens trivsel. Det gælder ikke mindst i lyset af det ekstraordinære arbejdspres, som er 
opstået som følge af håndteringen af COVID-19. Det vil jeg gerne opfordre til, at man på 
de enkelte arbejdspladser er opmærksom på. Som inspiration hertil kan ledere orientere 
sig på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside (www.medst.dk), hvor der er 
etableret en særlig temaside om virtuel ledelse med blandt andet et særligt fokus på ”triv-
sel på distancen”.  
 
Samtidig vil jeg gerne opfordre til, at man på det enkelte ministerområder overvejer, om 
der kan tages initiativ til tiltag, som aflaster medarbejdere med højt arbejdspres. Eksem-
pelvis om der kan allokeres flere medarbejdere til områder med høj arbejdsbelastning, pri-
oritering i arbejdsopgaver mv. Det kan i den sammenhæng også tages stilling til, om der 
kan prioriteres ressourcer internt på ministerområdet, fx fra styrelser til departementer.  
 
Endelig vil jeg gerne opfordre til, at ministerierne bakker op om COVID-19-jobbanken, 
så vi i fællesskab kan hjælpe de ministerier, som aktuelt er særligt pressede som følge af 
COVID-19 relaterede opgaver.  
 
Jeg er opmærksom på, at udfordringerne og situationen kan være meget forskellig ude på 
arbejdspladserne, og det kan derfor være nyttigt at vende håndtering og løsningsmulighe-
der lokalt i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. 
 
Jeg håber, at ovenstående initiativer kan bidrage til at tage toppen af arbejdspresset, såle-
des at der skabes lokale rammer, der understøtter, at både medarbejdere og ledere kom-
mer godt igennem arbejdet med håndteringen af coronakrisen.  
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