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Kære Morten Bødskov
Jeg henvender mig til dig i din egenskab af øverste ansvarlige for statens arbejdsgiverfunktion, idet jeg i tiltagende grad er bekymret for det pres, som mine statsansatte medlemmer arbejder under.
Når Djøf undersøger arbejdsbelastning, stress og trivsel hos vores statsansatte
medlemmer, peger resultaterne i retning af et stigende arbejdspres med både helbreds- og trivselsmæssige problemer til følge. Nu befinder vi os i en situation, hvor
arbejdspresset derudover er taget til som følge af den sundhedskrise, som vi alle
har et ansvar for at være med til at håndtere på bedst mulig vis.
Jeg er hver dag i dialog med medlemmer i staten, som beretter om et opgave- og
sagspres, som vedvarende kræver, at de udviser fleksibilitet og lægger betydeligt
flere timer – også flere end de normalt ville gøre i perioder med spidsbelastning.
Det er de selvsagt villige til i denne ekstraordinære situation, men det er også afgørende, at perioder med ekstrem travlhed følges op af en periode, hvor der kan restitueres. Ellers vil det kunne få konsekvenser, ikke bare for mine medlemmers
helbred og trivsel, men også for deres evne til at levere i den kvalitet, som det må
forventes, at der kræves.
Jeg vil derfor appellere til, at statens arbejdsgivere tager ansvar for at prioritere i
arbejdsopgaver og skaber rum for løbende afspadsering, så det både her og nu og
på sigt bliver muligt for medarbejderne at restituere.
Yderligere vil jeg opfordre til, at man på områder, som er underlagt særligt højt
arbejdspres som følge af Covid 19-situationen, arrangerer vagtordninger, så medarbejderne ikke skal stå til rådighed alle ugens dage, og at det dermed reelt også
bliver muligt, at skelne mellem tid til arbejde og tid til familieliv og hvile.
Endelig vil jeg bede om, at man på statens arbejdspladser grundigt overvejer, om
der er grundlag for at konvertere de mange merarbejdstimer til flere årsværk.
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Vi har en fælles interesse i, at vi også på den anden side af sundhedskrisen har et
stærkt og fuldt funktionsdygtigt embedsværk. Ingen kunne forudse eller planlægge
håndteringen af en sundhedskrise af disse dimensioner, men overenskomsten
rummer både muligheder og redskaber til at sørge for, at medarbejderne ikke
brænder ud, sådan at de også på den anden side af krisen kan levere sikker drift
og udvikling.
Jeg ser frem til at få en tilbagemelding fra dig på, hvad I gør for at håndtere de
vedvarende udfordringer.
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