ROLLEN SOM BISIDDER
VED TJENSTLIGE SAMTALER

Sydjylland

FORORD
Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale.
Retten til at have en bisidder med fremgår af Forvaltningslovens § 8:

”Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af
sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre.
Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når
det er af betydning for sagens afgørelse.”

Denne pjece indeholder nogle vejledende retningslinjer for denne funktion.
En tjenstlig samtale er ”en samtale om tjenesten” – ofte i forbindelse med at ledelsen
mener, at der er problemer med den måde arbejdet udføres, eller ikke udføres, på.
Men der er altså ikke nogen helt entydig definition.
En tjenstlig samtale kan afklare fakta, misforståelser og uenigheder. Ikke sjældent går
en tjenstlig samtale forud for en advarsel.
En advarsel vil normalt være skriftlig, men inden advarslen gives, kan der være grund
til at afholde en såkaldt ”tjenstlig samtale”, hvor institutionens ledelse beskriver sin utilfredshed og påtænkte sanktion, og hvor medarbejderen får mulighed for at give sine
kommentarer og afklare eventuelle misforståelser.

ROLLEN SOM BISIDDER
Ifølge TR-reglerne skal TR holdes bedste muligt orienteret om ansættelser og afskedigelser. Dette indebærer, at TR også skal orienteres om indkaldelser til tjenstlige samtaler for de medarbejdere, hun repræsenterer.
TR bør tilbyde sig som bisidder, men det er kollegaen, der bestemmer, hvem hun ønsker som bisidder. Det kan f.eks. være en anden kollega, et familiemedlem eller en
god ven.
Lederen kan ikke mod kollegaens vilje kræve, at TR er med som bisidder.
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Som bisidder er du din kollegas advokat og skal repræsentere denne.
Det er en god idé at undersøge kommunens/institutionens personalepolitik på området inden mødet.
Som bisidder skal du sørge for, at din kollegas rettigheder respekteres, og at hun ikke
forpligter sig til mere, end hun kan stå inde for.
Det er vigtigt, at din kollega har tillid til, at du repræsenterer hendes interesser. Dette
indebærer, at du ikke skal diskutere din kollega med arbejdsgiver, uden at I har aftalt
det. På mødet skal du f. eks. komme og gå sammen med din kollega.
Hvis du som bisidder finder en irettesættelse berettiget, støtter du bedst din kollega
ved at råde hende til at tage imod irettesættelsen.
Omvendt bør du, hvis du finder irettesættelsen uberettiget, fremføre din begrundelse
herfor. Begrundelsen kan f.eks. være; manglende dokumentation, misforståelser, bagateller eller kritikpunkter, der ikke kun gælder for hende, men for flere i huset.

INDKALDELSE OG DAGSORDEN
Det er BUPL Sydjyllands holdning, at indkaldelsen til en tjenstlig samtale skal være
skriftlig.
Dagsordenen skal angive hvilke forhold, der ønskes drøftet.
Det er ikke nok, at der f.eks. kun står ”Samarbejdsproblemer”.
Man kan i så tilfælde anmode om en mere præcis dagsorden.
Af dagsordenen skal også fremgå, at kollegaen har ret til at medbringe en bisidder.
Indkaldelsen skal ske med et passende varsel, hvilket bør være minimum 1 uge. Dette
hænger sammen med, at kollegaen skal have mulighed for at finde en bisidder og
kunne forberede sig til mødet.
Tidspunktet for aflevering af indkaldelsen bør også overvejes af ledelsen. F.eks. er det
ikke hensigtsmæssigt, at få indkaldelsen fredag eftermiddag eller inden en ferie.

3

UNDER SAMTALEN
Samtalen skal holde sig til emnerne på dagsordenen. Vedrører emnerne f.eks. samarbejde, er det ikke i orden, at ledelsen inddrager sygefravær i samtalen, medmindre
dette er nævnt i dagsordenen.
Det er vigtigt, at kollegaen får mulighed for at komme med sine kommentarer til de
fremsatte kritikpunkter. Som bisidder skal du hjælpe med at sikre dette.
Der kan ofte være divergerende opfattelser af det faktiske hændelsesforløb, og lederen
kan ikke vurdere, hvorvidt der bør gives en påtale eller en advarsel, hvis hun ikke har
hørt kollegaens fremstilling.
Som bisidder har du ret til at ytre dig under samtalen og har pligt til at gribe ind, hvis
grænserne for, hvad man som arbejdsgiver kan sige under en tjenstlig samtale, bliver
overtrådt.
Kritikpunkterne skal være relevante og eksakte ved angivelse af konkrete eksempler.
Se også afsnittet notatpligt.
Der er en vis skønsmæssig vurdering af, hvornår grænserne overskrides. Rent private
og helbredsmæssige forhold samt ledelsens følelser og fornemmelser er som regel
ikke relevante under en tjenstlig samtale.

OPFØLGNING
Alt efter sagens karakter kan der aftales et opfølgningsforløb med fastlagte mødedatoer. På møderne evalueres, hvordan det går, og om de fastsatte mål/delmål er nået.
Møderækken afsluttes, når ledelsen mener, at målet med sanktionen er opfyldt, eller
hvis ledelsen vurderer, at sanktionen skal skærpes.

LEDERENS KONKLUSION AF DEN TJENSTLIGE SAMTALE
Ledelsens formål med den tjenstlige samtale er at få belyst sagen og herudfra vurdere,
hvorvidt samtalen kan afsluttes alene med et referat, eller der skal gives en påtænkt
påtale, påtænkt advarsel eller påtænkt afskedigelse.
En påtale er en mild form for advarsel, hvor de kritisable forhold påtales og noteres.
Heraf kan det fremgå, at en eventuel gentagelse vil medføre en advarsel.
Af en advarsel vil det normalt fremgå, at en eventuel gentagelse vil få ansættelsesretlige konsekvenser (afsked).
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HØRING
Såfremt der træffes afgørelse i sagen i form af en påtænkt påtale, advarsel eller afsked,
skal den ansatte høres i henhold til forvaltningslovens § 19. Ved påtænkt afsked skal
BUPL altid høres, jf. overenskomsten.
Retten til at blive hørt i en sag fremgår af forvaltningslovens § 19, hvor der bl.a. står
følgende:

”Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før
myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet
denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse[….].”

Hvis du mener, at den påtænkte sanktion er uberettiget i forhold til de anførte kritikpunkter, kan du rette henvendelse til BUPL i god tid inden høringsfristens udløb, som
normalt er 14 dage.

REFERAT
Referatet skal gengive, hvad der er talt om på mødet. Ikke kun ledelsens udsagn men
også kollegaens eventuelle kommentarer/indsigelser skal fremgå.
Referatet skrives af arbejdsgiver og bør underskrives af alle deltagere i mødet.
Hvis parterne ikke kan blive enige om gengivelsen, kan kollegaen efterfølgende fremsende eventuelle bemærkninger og alene kvittere for modtagelsen af referatet.
Hvis kollegaen ikke er enig i konklusionen fra mødet, skal det fremgå af referatet, at
man er uenige.
Referatet udleveres til alle deltagere.
Ledelsen skal opbevare referatet fra en tjenstlig samtale forsvarligt. Det må hverken i
trykt eller elektronisk form kunne læses af andre end ledelsen.
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NOTATPLIGT
I henhold til offentlighedslovens § 6 har ledelsen notatpligt. Notatpligten indebærer,
at ledelsen løbende skal notere oplysninger, som ledelsen er blevet bekendt med, og
som har betydning for sagens afgørelse. Hvis notatet anvendes i en sag, hvori der
træffes afgørelse, skal der ske høring af notatet.

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Oplysninger om den tjenstlige samtale samt oplysninger opnået under den tjenstlige
samtale må ikke nødvendigvis videregives til andre end de tilstedeværende.
Tavshedsbelagte oplysninger fremkommet ved samtalen, må ikke refereres til andre. Hensynet til kollegaens interesser i at beskytte oplysninger om hendes personlige
forhold kan begrunde tavshedspligt. Således må oplysninger om bl.a. kollegaens helbredsforhold ikke videregives.
Selvom en oplysning ikke er omfattet af tavshedspligten, er det ikke sikkert, at den må
videregives.
Persondataloven regulerer behandling af personoplysninger. Videregivelse af sådanne oplysninger kan kun undtagelsesvist finde sted, bl.a. hvis kollegaen har givet sit
udtrykkelige samtykke hertil eller videregivelse af oplysningerne til andre er nødvendig,
for at andre kan forfølge en berettiget interesse, der overstiger kollegaens interesse.
I hele proceduren skal man desuden være opmærksom på grundsætningen om god
forvaltningsskik, som indebærer, at forvaltningen(ledelsen) skal optræde høfligt og
hensynsfuldt.
Det kan være vanskeligt at afgøre, hvornår ovennævnte tilsidesættes. Et godt råd er,
kun at videregive oplysninger der er nødvendige for andre og altid at indhente samtykke fra kollegaen.
Begrænsningerne gælder ikke for den kollega, der er indkaldt. Hun bestemmer selv,
hvad hun vil fortælle til andre om sig selv.
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BUPL SYDJYLLANDS POLITIK VEDR. TILBUD OM BISIDDER
I alle sager – undtagen sociale sager – opfordrer BUPL Sydjylland til, at TR/AMR deltager som bisidder, alternativt FTR.
Hvis TR/AMR/FTR ikke ser sig i stand til at påtage sig opgaven, tages der kontakt til
BUPL Sydjylland, som så vil tilbyde en sagsbehandler som bisidder.
Ved sociale sager, hvor du bliver indkaldt til en samtale på f.eks. Jobcentret i forbindelse med modtagelse af sygedagpenge, fleksjob og lignende, kontaktes BUPL Sydjylland, som så vil tilbyde en socialrådgiver som bisidder.
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